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Uchwyty GN 426 i GN 565  
z ochroną przeciwbakteryjną – 

linia SAN 
W ofercie Elesa+Ganter są już dostępne nowe, białe uchwyty (RAL 9016) 
z serii GN 426 i GN 565 z ochroną antymikrobową. Nowe uchwyty są 
wykonane z aluminium o przekroju okrągłym (GN 426-WSA), bądź 
owalnym (GN 565-WSA) i malowane proszkowo farbą na bazie 
molibdenianu cynku w kolorze białym (RAL 9016). Proces ten zabezpiecza 
powierzchnię i powoduje, że podczas użytkowania minimalizujemy 
rozwijanie się bakterii i grzybów. Do tej pory w ofercie firmy występowały 
jedynie elementy wykonane ze specjalnego technopolimeru z dodatkami 
jonów srebra. Nowa linia uchwytów jest polecana wszędzie tam, gdzie 
utrzymanie bezwzględnej czystości i higieny jest priorytetem. 

 

Rys. 1 Uchwyty GN 426 i Uchwyt GN 565 w wersji WSA – ochrona 
przeciwbakteryjna 

„Elesa+Ganter w swojej ofercie posiada grupy elementów 
rekomendowanych do zastosowań w specjalistycznych branżach 
przemysłu. Jedną z nich jest linia produktów SAN zaprojektowana z myślą 



o uniemożliwieniu gromadzenia się wszelkich niepożądanych organizmów 
takich jak: zarazki, bakterie, pleśń oraz grzyby, będące główną przyczyną 
nieprzyjemnych zapachów, przebarwień, degradacji i powstawania 
biomembrany na powierzchniach.” – powiedział Filip Granowski, Dyrektor 
Zarządzający Elesa+Ganter Polska. 

Aluminiowe uchwyty GN 426 i GN 565 są w ofercie od wielu lat w różnych 
wersjach wykończenia powierzchni. Charakteryzują się mocną 
i ergonomiczną konstrukcją, a dzięki rozszerzeniu o wersję WSA mogą być 
obecnie stosowane m.in. w niżej wymienionych branżach. Szeroki zakres 
rozmiarów powoduje, że są one po części alternatywą, a po części 
rozszerzeniem oferty w grupie elementów z linii SAN. 

Uchwyty GN 426 i GN 565 w wersji WSA (Rys. 1) są stosowane 
w gałęziach przemysłu, gdzie istotny wpływ mają czynniki higieniczne 
i sanitarne: 

• sprzęt medyczny, 
• urządzenia szpitalne, 
• sprzęt rehabilitacyjny, 
• maszyny dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, 
• sprzęt dla gastronomii, 
• aplikacje miejskie i użytku publicznego. 

karta katalogowa – Uchwyt GN 426 w wersji WSA  

karta katalogowa – Uchwyt GN 565 w wersji WSA  

 

ELESA+GANTER® 

ELESA+GANTER jest spółką joint-venture, stworzoną przez dwóch liderów w branży 
standardowych elementów maszyn: Elesa S.p.A (Monza, Milano, Italy) i Otto Ganter 
GmbH & Co. KG (Furtwangen, Germany). 

ELESA+GANTER® to ponad 60 000 standardowych elementów i części do maszyn 
i urządzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod określone, specyficzne 
wymagania klienta. Elementy standardowe Elesa+Ganter® łączą w sobie zarówno 
najwyższą jakość, funkcjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdza 
to ponad 180 patentów i zastrzeżonych wzorów oraz ponad 45 nagród z najbardziej 
prestiżowych światowych wystaw i konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego 
m.in. "International Forum Design Award ", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design 
Center" w Stutgarcie. Wszystkie produkty E+G produkowane są zgodnie z normą ISO 
9001:2008 oraz normą środowiskową ISO 14001:2004. 
 
Światowa sieć dystrybucji produktów Elesa+Ganter obejmuje 66 krajów. 
 
ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się 
dystrybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce 
gwarantują oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, 
profesjonalną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest 
w systemie 24h z magazynu w Polsce). 

https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/gn-426
https://www.elesa-ganter.pl/produkty/uchwyty-przemyslowe/seria/gn-565
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stel/elesa/ganter/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stgn/ganter/eg/
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/stgn/ganter/eg/


 
Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymiarów, darmowe 
pliki 2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie: www.elesa-ganter.pl. 

Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także 
przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl 

Kontakt PR: 

Anna Sasak 
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. 
tel: (+48) 22 737-70-47 
fax (+48) 22 737-70-48 
email: asasak@elesa-ganter.com.pl 
www.elesa-ganter.pl 
www.elesa-ganter.info.pl 
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