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Firma Compin Polska działająca w branży przemysłu kolejowego, po 11 latach
intensywnego rozwoju w zakładach na Teoﬁlowie, przeniosła się do nowo
wybudowanej nowoczesnej hali na Olechowie.

Decyzja ﬁrmy Compin Polska o przeniesieniu się do zupełnie nowej fabryki pokazuje jak w Łodzi rozwijają się ﬁrmy , fot.
Radosław Jóźwiak / UMŁ

Grupa COMPIN ma swoje ﬁlie we Francji, Hiszpanii, Polsce i Bułgarii. Filia w Łodzi powstała w
2007r. i od tego czasu się rozwija. Jest to jedyny oddział grupy COMPIN, który produkuje
fotele do pociągów całościowo, od krojenia i szycia pokrowców, poprzez klejenie i
tapicerowanie aż do ﬁnalnego montażu.
W 2014 r. uruchomiony został również Dział Projektowy. Aktualnie ﬁrma zatrudnia 240
pracowników ze stałą tendencją wzrostową.
W sierpniu 2018 roku otwarta została nowa fabryka na Olechowie. Nieustannie poszukuje
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osób z pozytywną energią, kreatywnych, komunikatywnych i pełnych chęci do pracy, które
zasilą szeregi ﬁrmy i przyczynią się do umocnienia pozycji grupy COMPIN na rynkach
światowych.
- Decyzja ﬁrmy Compin Polska o przeniesieniu się do zupełnie nowej fabryki pokazuje jak w
Łodzi rozwijają się ﬁrmy, jak patrzą perspektywicznie na pozostanie
w naszym mieście. Wierzę, że dzięki przeprowadzce do nowej fabryki będziecie jeszcze
bardziej atrakcyjnym pracodawcą na niełatwym dziś dla ﬁrm rynku pracy –powiedziała
prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
Grupa COMPIN została założona w 1903r. we Francji. Od początku swego istnienia główną
gałęzią działalności była produkcja foteli dla przemysłu kolejowego. W latach ’50 ﬁrma
rozszerzyła swoją działalność o produkcję wyposażenia wnętrz pociągów. Obecnie jest
liderem na rynku zachodnioeuropejskim - produkuje
i dostarcza fotele takim klientom jak CAF, NEWAG, OBB, SNCF, Alstom, Bombardier, Siemens.
Poza Europą współpracuje z ﬁrmami w USA, Indiach, Chinach, Australii, Meksyku.
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