
ALTANA OGRODOWA

Firma: ELTETE-POLSKA SP Z O.O. zg³osi³a swój produkt:
SYSTEMOWE �CIANKI SZKLANE

� KABINY SANITARNE, PRZEBIERALNIE,
SZAFKI, �CIANY PRZESUWNE

Opis produktu:
System zabudowy �cianek szklanych pozwala dowolnie kszta³to-
waæ powierzchnie u¿ytkowe. Do zabudowy u¿ywane jest szk³o
hartowane, bezpieczne, które mo¿e byæ barwione na wybrany
kolor, o grubo�ci 10 mm, odporne na zarysowania. W przypadku
kabin toaletowych standardowa wysoko�æ zabudowy wynosi
2,00m.

Opis firmy:
ELTETE-POLSKA SP Z O.O. z siedzib¹ w Kolonowskiem � od
momentu powstania firmy tj. od stycznia 1996 roku � specjalizu-
je siê z produkcji i monta¿u systemów �cian dzia³owych wykony-
wanych z materia³u typu �compact�. W 2008 roku � d¹¿¹c do
zaspokojenia potrzeb zg³aszanych przez naszych kontrahentów /
klientów � poszerzyli�my nasz¹ ofertê asortymentow¹ o produk-
cjê systemów �cian dzia³owych wykonanych ze szk³a.
Dziêki sta³ym dzia³aniom naszej organizacji, zmierzaj¹cym do
doskonalenia � wprowadzonej i certyfikowanej wg normy ISO
9001:2000 w 2007 roku � polityki jako�ci pozyskujemy oraz spe³-
niamy wymagania naszych Klientów.
W 2008 roku ELTETE-POLSKA SP Z O.O. bra³a udzia³ w re-
alizacji wielu projektów inwestycyjnych na terenie ca³ej Polski
(np. Zak³ady FIAT � Tychy, Miêdzynarodowy Port Lotniczy �
Wroc³aw, FOCUS PARK � Bydgoszcz, CADBURY � Skarbi-
mierz, TVN � Warszawa, Szpital MSWiA � Poznañ).
 W rezultacie w 2008 roku pozycja przedsiêbiorstwa w segmen-
cie produkcji systemów �cian dzia³owych umocni³a siê.
Firma posiada nastêpuj¹ce dokumenty potwierdzaj¹ce jako�æ
produktu: ISO 9001:2000, CE, DIN

Adres firmy:
Kolonowskie 1, ul. Zak³adowa 2

Tel. 077 461 18 82; 077 462 04 20
www.eltete.pl, eltete@eltete.pl
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WYBIERZ  NAJLEPSZY  PRODUKT  POWIATU  2008
kategoria dzia³alno�æ  produkcyjna *** kategoria dzia³alno�æ produkcyjna

PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPO¯YWCZE

O tytu³ Najlepszego Produktu Powiatu 2008
ubiega siê 7 produktów.

Ser domowy sma¿ony
z kminkiem, czosnkiem,
bez przypraw

Ko³ocz �l¹ski

Syr kad³ubski
� twaróg tradycyjny

FAN-AGRI

CIASTKARNIA
�PAWE£�

SPÓ£DZIELNIA
MLECZARSKA
ROLNIKÓW �L¥SKICH
W KAD£UBIE

DZIA£ALNO�Æ PRODUKCYJNA

Cztery w kategorii

Porêcze nierdzewne

Systemowe �cianki
szklane � kabiny sanitar-
ne, przebieralnie, szafki,
�ciany przesuwne

Altana ogrodowa

Okno �PASIV� �
SCHÜCO CT-70 CAVA

AR-MASZ

ELTETE � POLSKA
SP. Z O.O.

FIRMA �JA�KO�

FIRMA �KAPICA�

Trzy w kategorii

7P O W I A T   S T R Z E L E C K I


