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according to PN-EN 14399-1 (Class K1 and K2) by renowned 
manufactures incl. August Friedberg GmbH. Since 2004, as  
a co-manufacturer of steel structures supplying fasteners 
and accessories for steel structures, we have been certified 
by the Polish Chamber of Steel Structures which we are  
a member of. We serve the largest companies in the con-
struction and building sector, both in Poland and abroad.

Supply logistics
We have more than 40,000 pallet spaces in our logistics 
centres and local warehouses, which are a buffer for auto-
matic racks operating in the “Goods-to-Person” system. An 
automated warehouse means the possibility of reducing 
lead times. With our own manufacturing plants, we supply 
fasteners in the quantities, range and time according to in-
dividual customer requirements.
Our greatest asset is more than 20 years’ experience in the 
implementation and provision of supplies according to Kan-
ban (JiT) system.
KANBAN solutions, which are implemented in Asmet Group, 
ensure the on-time deliveries of fasteners in optimum quan-
tities to maintain the continuity of production or customer 
service (for commercial applications). They flexibly respond 
to any changes in the assortment demand due to fluctu-
ations in the manufacturing, assembly or trade cycles by 
maintaining the availability of fasteners in quantities adap-
ted to the current consumption at all times.

m.in. August Friedberg GmbH. Od 2004 jako współproducent 
konstrukcji stalowych w zakresie elementów złącznych i akce-
soriów do konstrukcji stalowych posiadamy certyfikat Polskiej 
Izby Konstrukcji Stalowych, której jesteśmy członkiem. Obsłu-
gujemy największe firmy z branży konstrukcyjno-budowlanej 
zarówno polskie jak i zagraniczne.

Logistyka dostaw
W  naszym  centrum  logistycznym  i  lokalnych  magazynach  
posiadamy  ponad 40  000  miejsc  paletowych,  stanowiących  
bufor  dla  regałów  automatycznych  działających  w systemie 

„towar-do-człowieka”. Zautomatyzowany magazyn to możli-
wość skrócenia czasu realizacji dostaw. Dzięki własnym zakła-
dom produkcyjnym dostarczamy elementy  złączne  w  liczbie,  
asortymencie  i  terminie  dostosowanym do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Naszym  największym  atutem  jest ponad 20 letnie doświad-
czenie  we  wdrażaniu i realizacji dostaw w systemie Kanban 
(JiT).
Wdrażane przez Grupę Asmet rozwiązania systemu KANBAN 
gwarantują terminowe dostawy elementów złącznych w ilo-
ściach optymalnych dla utrzymania ciągłości produkcji lub 
obsługi klienta (w przypadku zastosowań handlowych). W 
sposób elastyczny reagują na zmiany zapotrzebowania asor-
tymentowego, wynikające z wahań w cyklach produkcyjnych, 
montażowych lub handlowych, utrzymując zawsze dostęp-
ność elementów złącznych w ilościach dostosowanych do 
bieżącego zużycia.



ASMET Group
Asmet Group is a leading manufacturer and distributor of fas-
teners in Poland and in Central and Eastern Europe. We have 
vast experience gained from over 35 years’ business activity.
Asmet Group consists of, but is not limited to:
• "Asmet" sp. z o.o. – one of the largest manufacturing and 

trading companies in Poland which provides comprehensive 
customer service and manufactures customised fasteners 
(according to customer documentation), 

• Fabryka Śrub Bispol S.A. – one of the largest manufacturers 
of fasteners in Poland which has state-of-the-art machinery 
and an engineering park. 

Today, Asmet Group employs nearly 500 highly qualified staff, 
almost half of which are engineers or technicians. All of them 
are constantly improving their skills in the introduction of new 
production and management processes.

Our biggest competitive advantage is the comprehensive com-
pletion of orders. Our own logistics centre with a capacity of 
more than 30 thousand tonnes, three field warehouses, two 
production sites, an electroplating plant and a modern labora-
tory all make us able to supply fasteners to the customer, even 
directly to its assembly and production lines, in accordance with 
the Just-in-Time approach.

Our offer
Asmet Group has been supplying fasteners to a number of 
industries and sectors of the economy for many years now. 
We are able to serve any customer according to its individual 
needs and special requirements. Our own production facili-
ties, a wide range of products (80 thousand assortment items, 
including 35 thousand items available from the warehouse) 
and the qualified engineering and technical personnel are all 
the assets of Asmet Group.
We are able to make drawing products according to customer 
documentation - from a single piece to large-scale serial pro-
duction. The dimensional range of our products is as follows:
• turned products: threads from M6 to M400x8, lengths of 

up to 6000 mm;
• forged products: threads from M3 to M16, lengths of up 

to 160 mm.

Fasteners for the automotive industry
We serve companies in the automotive industry. Our factory 
in Bielsko-Biala has the Quality Management System in place 
for the production of screw products and fasteners, certified 
to IATF 16949. Our heat treatment line is certified for com-
pliance with AIAG CQI-9 specification and the electroplating 
line is certified for compliance with AAA specification.

Nasza oferta
Grupa ASmet od wielu lat dostarcza elementy złączne do wielu 
branż i gałęzi gospodarki. Jesteśmy w stanie obsłużyć każde-
go klienta zgodnie z jego indywidualnym zapotrzebowaniem 
i specjalnymi wymaganiami. Własne  zaplecze  produkcyjne,  
szeroka  gama  asortymentowa (80 tys. pozycji asortymento-
wych w ofercie, z czego 35 tys. dostępnych z magazynu) oraz 
wykwalifikowana kadra inżynieryjno – techniczna to atuty Gru-
py ASmet.
Mamy możliwość wyprodukowania wyrobów rysunkowych wg 
dokumentacji klienta – od jednej sztuki do produkcji wielkose-
ryjnej. Zakres wymiarowy produkowanych przez nas wyrobów:
• wyroby toczone: gwinty od M6 do M400x8, długości do 

6000 mm.
• wyroby spęczane: gwinty od M3 do M16, długości do  

160 mm.

Elementy złączne dla przemysłu motoryzacyjnego
Obsługujemy  przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. 
Nasza fabryka w Bielsku-Białej posiada System Zarządzania 
Jakością w zakresie produkcji wyrobów śrubowych i elemen-
tów złącznych, certyfikowany według IATF 16949. Nasza linia 
obróbki cieplnej jest certyfikowana na zgodność z wymaga-
niami specyfikacji AIAG CQI-9, a linia galwanizacyjna na zgod-
ność z wymaganiami specyfikacji AAA.

Wyroby śrubowe dla przemysłu maszynowego
Już od 35 lat dostarczamy elementy złączne dla przemysłu ma-
szynowego. Nasze wyroby są obecne na liniach montażowych 
ciągników, kombajnów, przyczep, siewników i innych maszyn 
zarówno w Polsce, w wielu krajach europejskich (m.in. Niem-
cy, Austria, Belgia, Wielka Brytania), a także w obu Amerykach. 
Realizujemy także dostawy bezpośrednio na linie montażowe 
naszych Klientów z wykorzystaniem własnych rozwiązań logi-
stycznych. Od ponad 20 lat wdrażamy i doskonalimy systemy 
dostaw oparte o filozofię  Kanban i JIT.

Wyroby według dokumentacji klienta
Produkujemy śruby specjalne dla przemysłu energetycznego 
(turbiny) oraz do urządzeń ciśnieniowych (rurociągi, kotły, zbior-
niki). Posiadamy certyfikat producenta materiałów/elementów 
do urządzeń ciśnieniowych, wg dyrektywy 2014/68/UE dotyczą-
cej urządzeń ciśnieniowych oraz AD 2000-Merkblatt W0. Posia-
damy bogate doświadczenie w obróbce różnych gatunków stali 
i stopów specjalnych. Oferujemy wyroby ze stali stopowych.

Zestawy śrubowe dla budownictwa
Jesteśmy producentem zestawów śrubowych do połączeń 
niesprężanych zgodnych z PN-EN 15048. Jako producent ze-
stawów śrubowych posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli 
Produkcji wydany przez UDT-CERT.
Od 1998 roku ASMET jest dystrybutorem zestawów śrubo-
wych do połączeń sprężanych HV. Oferujemy zestawy HV wg 
PN-EN 14399-1 (klasy K1 i K2) renomowanych producentów, 

Grupa ASMET
Grupa Asmet jest wiodącym producentem i dystrybutorem 
elementów złącznych w Polsce i Środkowo-Wschodniej części 
Europy. Mamy olbrzymie doświadczenie, wynikające z ponad 
35-letniej pracy na rzecz naszych Klientów.
W skład Grupy Asmet wchodzą m. in.:
• „Asmet” sp. z o.o. – jedno z największych w Polsce przedsię-

biorstw produkcyjno – handlowych, kompleksowo obsługu-
jących Klientów i produkujących elementy złączne specjalne 
(wg dokumentacji klienta). 

• Fabryka Śrub Bispol S.A. – jeden z największych w Polsce 
producentów elementów złącznych, dysponujący nowo- 
czesnym parkiem maszynowo-technicznym. 

Grupa Asmet to dziś niemal 500 wysoko wykwalifikowanych 
pracowników, z których prawie połowa to inżynierowie lub 
technicy. Wszyscy stale doskonalą się we wprowadzaniu  
nowych procesów produkcji i zarządzania.

Naszą największą przewagą rynkową jest kompleksowa reali-
zacja zamówień. Własne centrum logistyczne o pojemności 
ponad 30 tyś. ton, trzy terenowe magazyny, dwa zakłady 
produkcyjne, zakład nakładania powłok galwanicznych oraz 
nowoczesne laboratorium, sprawiają, że jesteśmy w stanie 
dostarczać Klientowi elementy złączne, nawet bezpośrednio 
na linie montażowo-produkcyjne, zgodnie z założeniami sys-
temu Just in time.

Screw products for the mechanical engineering industry
We have been supplying fasteners for the mechanical engi-
neering machinery for 35 years now. Our products are pre-
sent on assembly lines for tractors, harvesters, trailers, seed-
ers, drills and other machines not only in Poland, but also 
in many European countries (for example Germany, Austria, 
Belgium and Great Britain) as well as in Americas. We also 
supply directly to our customers’ assembly lines using our 
own logistic solutions. For more than 20 years, we have been 
implementing and improving delivery systems based on the 
Kanban and JIT philosophies.

Products according to customer documentation
We make special screws for the power industry (turbines) 
and for pressure equipment (pipelines, boilers, tanks). We 
are a certified manufacturer of materials/components for 
pressure equipment in compliance with Directive 2014/68/
EC and AD 2000-Merkblatt W0. We have extensive experi-
ence in the processing of different steel grades and special 
alloys. We offer alloy steel products.

Bolting assemblies for the construction industry
We are a manufacturer of bolting assemblies for non-ten-
sioned connections in compliance with PN-EN 15048. As a ma- 
nufacturer of bolting assemblies, we have the Manufactur-
ing Quality Control certificate issued by UDT-CERT.
Since 1998, ASMET has been a distributor of bolting assem-
blies for HV tensioned connections. We offer HV assemblies 

Forged fasteners
Elementy złączne kute 

Turned fasteners
Elementy złączne toczone 
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stycznych. Od ponad 20 lat wdrażamy i doskonalimy systemy 
dostaw oparte o filozofię  Kanban i JIT.

Wyroby według dokumentacji klienta
Produkujemy śruby specjalne dla przemysłu energetycznego 
(turbiny) oraz do urządzeń ciśnieniowych (rurociągi, kotły, zbior-
niki). Posiadamy certyfikat producenta materiałów/elementów 
do urządzeń ciśnieniowych, wg dyrektywy 2014/68/UE dotyczą-
cej urządzeń ciśnieniowych oraz AD 2000-Merkblatt W0. Posia-
damy bogate doświadczenie w obróbce różnych gatunków stali 
i stopów specjalnych. Oferujemy wyroby ze stali stopowych.

Zestawy śrubowe dla budownictwa
Jesteśmy producentem zestawów śrubowych do połączeń 
niesprężanych zgodnych z PN-EN 15048. Jako producent ze-
stawów śrubowych posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli 
Produkcji wydany przez UDT-CERT.
Od 1998 roku ASMET jest dystrybutorem zestawów śrubo-
wych do połączeń sprężanych HV. Oferujemy zestawy HV wg 
PN-EN 14399-1 (klasy K1 i K2) renomowanych producentów, 

Grupa ASMET
Grupa Asmet jest wiodącym producentem i dystrybutorem 
elementów złącznych w Polsce i Środkowo-Wschodniej części 
Europy. Mamy olbrzymie doświadczenie, wynikające z ponad 
35-letniej pracy na rzecz naszych Klientów.
W skład Grupy Asmet wchodzą m. in.:
• „Asmet” sp. z o.o. – jedno z największych w Polsce przedsię-

biorstw produkcyjno – handlowych, kompleksowo obsługu-
jących Klientów i produkujących elementy złączne specjalne 
(wg dokumentacji klienta). 

• Fabryka Śrub Bispol S.A. – jeden z największych w Polsce 
producentów elementów złącznych, dysponujący nowo- 
czesnym parkiem maszynowo-technicznym. 

Grupa Asmet to dziś niemal 500 wysoko wykwalifikowanych 
pracowników, z których prawie połowa to inżynierowie lub 
technicy. Wszyscy stale doskonalą się we wprowadzaniu  
nowych procesów produkcji i zarządzania.

Naszą największą przewagą rynkową jest kompleksowa reali-
zacja zamówień. Własne centrum logistyczne o pojemności 
ponad 30 tyś. ton, trzy terenowe magazyny, dwa zakłady 
produkcyjne, zakład nakładania powłok galwanicznych oraz 
nowoczesne laboratorium, sprawiają, że jesteśmy w stanie 
dostarczać Klientowi elementy złączne, nawet bezpośrednio 
na linie montażowo-produkcyjne, zgodnie z założeniami sys-
temu Just in time.

Screw products for the mechanical engineering industry
We have been supplying fasteners for the mechanical engi-
neering machinery for 35 years now. Our products are pre-
sent on assembly lines for tractors, harvesters, trailers, seed-
ers, drills and other machines not only in Poland, but also 
in many European countries (for example Germany, Austria, 
Belgium and Great Britain) as well as in Americas. We also 
supply directly to our customers’ assembly lines using our 
own logistic solutions. For more than 20 years, we have been 
implementing and improving delivery systems based on the 
Kanban and JIT philosophies.

Products according to customer documentation
We make special screws for the power industry (turbines) 
and for pressure equipment (pipelines, boilers, tanks). We 
are a certified manufacturer of materials/components for 
pressure equipment in compliance with Directive 2014/68/
EC and AD 2000-Merkblatt W0. We have extensive experi-
ence in the processing of different steel grades and special 
alloys. We offer alloy steel products.

Bolting assemblies for the construction industry
We are a manufacturer of bolting assemblies for non-ten-
sioned connections in compliance with PN-EN 15048. As a ma- 
nufacturer of bolting assemblies, we have the Manufactur-
ing Quality Control certificate issued by UDT-CERT.
Since 1998, ASMET has been a distributor of bolting assem-
blies for HV tensioned connections. We offer HV assemblies 

Forged fasteners
Elementy złączne kute 

Turned fasteners
Elementy złączne toczone 
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according to PN-EN 14399-1 (Class K1 and K2) by renowned 
manufactures incl. August Friedberg GmbH. Since 2004, as  
a co-manufacturer of steel structures supplying fasteners 
and accessories for steel structures, we have been certified 
by the Polish Chamber of Steel Structures which we are  
a member of. We serve the largest companies in the con-
struction and building sector, both in Poland and abroad.

Supply logistics
We have more than 40,000 pallet spaces in our logistics 
centres and local warehouses, which are a buffer for auto-
matic racks operating in the “Goods-to-Person” system. An 
automated warehouse means the possibility of reducing 
lead times. With our own manufacturing plants, we supply 
fasteners in the quantities, range and time according to in-
dividual customer requirements.
Our greatest asset is more than 20 years’ experience in the 
implementation and provision of supplies according to Kan-
ban (JiT) system.
KANBAN solutions, which are implemented in Asmet Group, 
ensure the on-time deliveries of fasteners in optimum quan-
tities to maintain the continuity of production or customer 
service (for commercial applications). They flexibly respond 
to any changes in the assortment demand due to fluctu-
ations in the manufacturing, assembly or trade cycles by 
maintaining the availability of fasteners in quantities adap-
ted to the current consumption at all times.

m.in. August Friedberg GmbH. Od 2004 jako współproducent 
konstrukcji stalowych w zakresie elementów złącznych i akce-
soriów do konstrukcji stalowych posiadamy certyfikat Polskiej 
Izby Konstrukcji Stalowych, której jesteśmy członkiem. Obsłu-
gujemy największe firmy z branży konstrukcyjno-budowlanej 
zarówno polskie jak i zagraniczne.

Logistyka dostaw
W  naszym  centrum  logistycznym  i  lokalnych  magazynach  
posiadamy  ponad 40  000  miejsc  paletowych,  stanowiących  
bufor  dla  regałów  automatycznych  działających  w systemie 

„towar-do-człowieka”. Zautomatyzowany magazyn to możli-
wość skrócenia czasu realizacji dostaw. Dzięki własnym zakła-
dom produkcyjnym dostarczamy elementy  złączne  w  liczbie,  
asortymencie  i  terminie  dostosowanym do indywidualnych 
wymagań Klienta.
Naszym  największym  atutem  jest ponad 20 letnie doświad-
czenie  we  wdrażaniu i realizacji dostaw w systemie Kanban 
(JiT).
Wdrażane przez Grupę Asmet rozwiązania systemu KANBAN 
gwarantują terminowe dostawy elementów złącznych w ilo-
ściach optymalnych dla utrzymania ciągłości produkcji lub 
obsługi klienta (w przypadku zastosowań handlowych). W 
sposób elastyczny reagują na zmiany zapotrzebowania asor-
tymentowego, wynikające z wahań w cyklach produkcyjnych, 
montażowych lub handlowych, utrzymując zawsze dostęp-
ność elementów złącznych w ilościach dostosowanych do 
bieżącego zużycia.
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according to PN-EN 14399-1 (Class K1 and K2) by renowned 
manufactures incl. August Friedberg GmbH. Since 2004, as  
a co-manufacturer of steel structures supplying fasteners 
and accessories for steel structures, we have been certified 
by the Polish Chamber of Steel Structures which we are  
a member of. We serve the largest companies in the con-
struction and building sector, both in Poland and abroad.

Supply logistics
We have more than 40,000 pallet spaces in our logistics 
centres and local warehouses, which are a buffer for auto-
matic racks operating in the “Goods-to-Person” system. An 
automated warehouse means the possibility of reducing 
lead times. With our own manufacturing plants, we supply 
fasteners in the quantities, range and time according to in-
dividual customer requirements.
Our greatest asset is more than 20 years’ experience in the 
implementation and provision of supplies according to Kan-
ban (JiT) system.
KANBAN solutions, which are implemented in Asmet Group, 
ensure the on-time deliveries of fasteners in optimum quan-
tities to maintain the continuity of production or customer 
service (for commercial applications). They flexibly respond 
to any changes in the assortment demand due to fluctu-
ations in the manufacturing, assembly or trade cycles by 
maintaining the availability of fasteners in quantities adap-
ted to the current consumption at all times.

m.in. August Friedberg GmbH. Od 2004 jako współproducent 
konstrukcji stalowych w zakresie elementów złącznych i akce-
soriów do konstrukcji stalowych posiadamy certyfikat Polskiej 
Izby Konstrukcji Stalowych, której jesteśmy członkiem. Obsłu-
gujemy największe firmy z branży konstrukcyjno-budowlanej 
zarówno polskie jak i zagraniczne.

Logistyka dostaw
W  naszym  centrum  logistycznym  i  lokalnych  magazynach  
posiadamy  ponad 40  000  miejsc  paletowych,  stanowiących  
bufor  dla  regałów  automatycznych  działających  w systemie 

„towar-do-człowieka”. Zautomatyzowany magazyn to możli-
wość skrócenia czasu realizacji dostaw. Dzięki własnym zakła-
dom produkcyjnym dostarczamy elementy  złączne  w  liczbie,  
asortymencie  i  terminie  dostosowanym do indywidualnych 
wymagań Klienta.

Naszym  największym  atutem  jest ponad 20 letnie doświad-
czenie  we  wdrażaniu i realizacji dostaw w systemie Kanban 
(JiT).
Wdrażane przez Grupę Asmet rozwiązania systemu KANBAN 
gwarantują terminowe dostawy elementów złącznych w ilo-
ściach optymalnych dla utrzymania ciągłości produkcji lub 
obsługi klienta (w przypadku zastosowań handlowych). W 
sposób elastyczny reagują na zmiany zapotrzebowania asor-
tymentowego, wynikające z wahań w cyklach produkcyjnych, 
montażowych lub handlowych, utrzymując zawsze dostęp-
ność elementów złącznych w ilościach dostosowanych do 
bieżącego zużycia.




