
VÁŠ DODAVATEL STROJNÍCH SOUČÁSTÍ

Použití pro:
Potravinářství, chemický průmysl, medicínské aplikace, •	
náročné klimatické a atmosférické podmínky nebo 
agresivní prostředí

Počernická 96
Praha 10 - Malešice
108 00

+420 296 333 870
+420 296 333 876
(technické dotazy)

ELESA+GANTER CZ s.r.o.

www.elesa-ganter.cz

Lékařské a nemocniční vybavení•	
Operační sály•	
Součástí nemocničního nábytku•	

Použití pro:

Lékařské a nemocniční vybavení•	
Pomůcky pro tělesně postižené•	
Zařízení pro potravinářství a farmaceutický průmysl•	
Vybavení pro catering•	
Zařízení veřejného a občanského vybavení•	

Použití pro:

Pomůcky pro tělesně postižené•	
Přesné nástroje•	
Vybavení pro fitness•	
Venkovní a zahradnické vybavení•	

Použití pro:

Montažní příslušenství pro elektronická zařízení•	
ESD ochranná oblast (EPA)•	

Použití pro:

Montažní příslušenství pro elektronická zařízení•	
ESD ochranná oblast (EPA)•	

Použití pro:

Navrženo pro široké spektrum aplikací, typické pro nový 
segment trhu. Prvky ERGOSTYLE® jsou určené pro aplikace na 
lékařském, nemocničním a laboratorním vybavení, kancelářský 
nábytek, vybavení pro sport a volný čas a obecně pro použití 
všude tam, kde je estetika a příjemný vzhled klíčem k úspěchu 
na trhu mezi konkurenčními produkty.

ERGOSTYLE® by ELESA
NEJLEPŠÍ ERGONOMIE A 
DESIGN OD ELESY
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Prvky jsou vyrobené ze speciálního technopolymeru, jehož 
hlavní vlastností je samozhášivost. Používají se v aplikacích 
vyžadujících materiály odolné ohni a plamenům.
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Tel: 

Fax: 

info@elesa-ganter.cz

+420 296 333 871



Vybrané reference

ELESA+GANTER CZ s.r.o.
Z důvodu velkého potenciálu českého trhu jsme za-
ložili pobočku ELESA+GANTER CZ. Naši technicky 
vyškolení zaměstnanci působí za podpory specialis-
tů z mateřské firmy po celé zemi - zákazníkům po-
skytují odborné technické poradenství, seznamují je  
s novinkami a řeší speciální aplikace na přání.

Spolehlivý partner

zázemí dvou firem s velkou tradicí• 
neustálé inovace• 
jedinečný design• 
nejširší nabídka produktů v oblasti normovaných prvků• 
schopnost reakce na požadavky trhu• 
celosvětová síť prodejců• 
snadná dostupnost skladu a rychlá dodávka• 
speciální řešení na přání zákazníků• 
technická podpora a poradenství• 

Historie
Společnost ELESA+GANTER® vznikla na zákla-
dě smluvní spolupráce italského výrobce nor-
movaných prvků Elesa S.p.A (založeno 1941)  
s německým Otto Ganter GmbH & Co. KG (zalo-
ženo 1894). Pod značkou ELESA+GANTER® bu-
dují tito dva partneři celosvětovou obchodní síť již 
od roku 1995.

Současnost
V současnosti obsluhujeme zákazníky ve více než 
30 zemích Evropy a úspěšně rosteme také v Ameri-
ce, Asii, Africe, Austrálii a Oceánii. Naleznete u nás 
nejširší nabídku normovaných prvků na světě. Naše 
portfolio je rozčleněno do 18 produktových řad.

Nabízíme také produkty vyjímečných vlastností, 
jako jsou výrobky ze samozhášivých či antimikro-
biálních materiálů nebo ergonomicky řešené, de-
signové prvky. Přání zákazníka můžeme přizpůsobit 
také barevnost, tvar  a povrchovou úpravu výrobků, 
doplnit je logem apod.

Oceňovaný design 
Kvalita poznatelná dotykem ruky, účinný design, 
atraktivnost a funkce. Výstižná charakteristika desig-
nu všech produktů Elesa+Ganter, který je založený 
na ergonomických studiích. Je výsledkem nepřetrži-
tého výzkumu, který ve spojení s technologii, mate-
riály a tvary získal mnoho prestižních mezinárodních 
ocenění, např. „Die gute industrieform“ - Hannover, 
„Design Center“ - Stuttgart nebo „Compasso d´O-
ro“ - Miláno.

Klíčovým oddělením naší firmy je projekce a kon-
strukce, jež se již více než 60 let odráží ve vývoji  
a vzniku nových výrobků Elesa+Ganter. Naši špičkoví 
projektanti a inženýři používají nejmodernější tech-
niku a software CAD/CAM – pomocí těchto pro-
středků pracují na vývoji a výrobě nových produktů, 
a také řeší speciální provedení na přání zákazníků.

Všechny námi dodávané produkty byly kontrolovány 
a testovány podle směrnic Systému jakosti (certifikát 
UNI EN ISO 9001).

Zákaznická řešení
Elesa+Ganter má nejširší nabídku produktů na světě 
v oblasti normovaných prvků. Přesto dodáváme stále 
více speciálních prvků na přání zákazníků a nových 
technických řešení, jako reakci na požadavky prů-
myslu. Know-How společnosti Elesa+Ganter uplat-
ňované ve výrobě, stejně jako flexibilita úpři orien-
taci na zákaznická řešení, umožňují reagovat rychle 
a cenově přijatelně na nestandardní požadavky. Pře-
devším požadavky na specielní verze a design, které 
při výrobě vyžadují použití různých výrobnívh tech-
nologií. Zde najdete výběr prvků, které splní vaše po-
žadavky. Kontaktujte nás - téměř vše lze vyrobit.

Vize
Chceme nabídnout co největší výběr normova-
ných prvků prvotřídní kvality a jedinečného desig-
nu, skvělý servis, rychlé dodávky a možnost výroby 
zákaznicky řešených prvků. Toto nám umožňuje 
výborná spolupráce odborníků ze společností  
Elesa a Otto Ganter, systém řízení ERP (Enterpri-
se Resource Planning) pro kontrolu každého kro-
ku ve výrobě a dostupnost skladových položek  
v námi obsluhovaných regionech.

product design

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Elesa S.p.A


