




 18 lat  działalności na specjalistycznym rynku  
   relokacji urządzeń przemysłowych

 realizacja projektów w wielu krajach świata,
   ... od Islandii do Gruzji,  
                               od Hiszpanii do  Finlandii...

 usługi dla różnych branż: cukrowniczej, 
   cementowej, produkcji materiałów budowanych, 
   papierniczej i energetycznej 

 posiadanie specjalistycznego sprzętu

 działanie w międzynarodowym otoczeniu

 dynamiczny rozwój 



 wykwalifikowani i doświadczeni  pracownicy

 specjalistyczny sprzęt i narzędzia

 wsparcie logistyczne z siedziby firmy

 licencja na prowadzenie prac na terenie 
    Federacji Rosyjskiej

 przemieszczalne kontenery warsztatowe i socjalne

 wysoka elastyczność działania

 wysoka renoma i reputacja firmy na rynku



POL-INOWEX S.A. realizował projekty dla branż: 
cementowej, cukrowniczej,  materiałów budowlanych, papierniczej, energetycznej
POL-INOWEX S.A.  prowadził  prace w wielu krajach,
m.in. : Polska,  Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia,Szwecja, Rosja, Estonia, Słowenia, Gruzja, Włochy, Holandia, Islandia



Rok 2009
Przyznanie Certyfikatu "Przejrzysta Firma" nadanego 
za publikację sprawozdań finansowych lub przekazanie ich Dun 
and Bradstreet Poland.
Podziękowanie dla firmy Pol-Inowex S.A. za objęcie wsparciem 
sponsorskim Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej 
POL-INOWEX CUP 2009.

Rok 2008
Przyznanie Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
w ramach XI Edycji Programu Promocji Kultury 
Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
W Rankingu Najlepszych firm Lubelszczyzny organizowanym 
przez Dziennik Wschodni w kategorii Rentowność firm POL-
INOWEX S. A. zajął pierwsze miejsce.
Tytuł „Wojewódzkiego Lidera Biznesu w kategorii średnich 
przedsiębiorstw”.
„Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w biznesie” od Głównego 
Sponsora Konkursu Wojewódzkiego Lidera Biznesu Banku 
Zachodniego WBK S. A.

Rok 2007
Tytuł „Gazeli Biznesu” nagrody przyznawanej przez dziennik 
„Puls Biznesu” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się 
firm.
Tytuł „Wojewódzkiego Lidera Biznesu w kategorii średnich 
przedsiębiorstw”.









Relokacja fabryki betonu komórkowego
z Zehdenick (Niemcy) do Możajska (Rosja)
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Relokacja silosów cementowych
z Reydarfjordur (Islandia) do Kaliningradu (Rosja)
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Relokacja silosów cementowych
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Demontaż silosa cukru
w Castiglion Fiorentino (Włochy) dla firmy Sucden (Francja)
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Demontaż silosa cukru
w Castiglion Fiorentino (Włochy) dla firmy Sucden (Francja)



Demontaż kotła i budynku
w Anwilu Włocławek dla firmy Aksa (Turcja)
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Demontaż kotła i budynku
w Anwilu Włocławek dla firmy Aksa (Turcja)



Demontaż urządzeń w cukrowniach niemieckich



Demontaż urządzeń w cukrowniach niemieckich



Demontaż stacji odcukrzania melasu
w Jessi (Włochy) dla firmy Eridania



Demontaż stacji odcukrzania melasu
W Jessi dla firmy Eridania



Montaż paneli słonecznych
Calasparra (Hiszpania)



Montaż  paneli słonecznych
Calasparra (Hiszpania)



Montaż paneli słonecznych
Calasparra (Hiszpania)

Kolektor Fresnela 
promienie słoneczne odbijają się od wielu parabolicznych luster a następnie 
skupiają się na rurze – absorberze.



Luty 2010


