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Dynamiczny rozwój Holdingu, a także duże zainteresowanie naszymi produktami klientów z południowo – wschodniej części 
Europy zaowocował powstaniem oddziału w Polsce w lutym 2003 r. Naszą działalność rozpoczęliśmy pod nazwą AstralPool 
Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Od 1 stycznia 2010 w związku z poszerzeniem działalności naszego holdingu 
o nowe działy związane z wodą, nastąpiła zmiana nazwy spółki na  Fluidra Polska.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom i jednocześnie oferując jeszcze lepszą jakość obsługi w styczniu 2011 r. otworzyliśmy 
nasz oddział terenowy w Warszawie. Holding Fluidra skupia pod sobą takie znane marki jak: AstralPool światowy lider w produkcji 
doskonałych, markowych elementów basenowych czy markę Cepex – czyli niezawodny system kształtek i armatury z  PCV  – 
klejonego, niezbędnego przy każdej inwestycji basenowej oraz w wielu inwestycjach wodociągowych, a także przemysłowych.

HOLDING FLUIDRA 
Fluidra jest międzynarodową firmą 
z główną siedzibą w Sabadell 
(Barcelona), której misją jest rozwój 
instalacji dla zrównoważonego 
wykorzystania zasobów wody. 
Holding Fluidra specjalizuje się 
w rozwiązaniach dla transportu 
płynów, uzdatniania wody, a także 
w rozwiązaniach w obiektach 
służących rekreacji - aquaparki,  
baseny sportowe czy centra wellness. 

Obecnie holding Fluidra posiada 150 oddziałów umiejscowionych w 31 krajach 
oraz wiele fabryk, zlokalizowanych na całym świecie. Produkty naszego holdingu 
dystrybuowane są w ponad 170 krajach poprzez sieć naszej sprzedaży a także 
dzięki jednemu  z najnowocześniejszych w Europie, w pełni  zautomatyzowanego 
centrum logistycznego, o powierzchni  55.000 m2 – o nazwie TRACE LOGISTICS. 
Grupa zatrudnia obecnie około 3,600 pracowników.   
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