
 

INFORMACJA PRASOWA

Uchwyty przemysłowe ROHDE w ofercie
Elesa+Ganter Polska

Firma Elesa+Ganter Polska jest oficjalnym krajowym dystrybutorem wysokiej klasy uchwy-
tów przemysłowych marki ROHDE. W ofercie znajdują się m.in. uchwyty funkcyjne wyposa-
żone w elementy sterujące funkcjami urządzenia oraz uchwyty ze stali nierdzewnej lub kwa-
soodpornej spełniające wysokie wymagania higieniczne. Dzięki magazynowi zlokalizowane-
mu w Polsce wybrane uchwyty marki ROHDE mogą być dostarczone przez Elesa+Ganter
Polska nawet w ciągu 24h.

„Elementy produkowane przez ROHDE to połączenie eleganckiego, nowoczesnego wzornic-
twa z doskonałą niemiecką jakością. Marka ta specjalizuje się wyłącznie w produkcji uchwy-
tów przemysłowych, dzięki czemu możemy dostarczyć klientom produkt najwyższej klasy
pod  względem  funkcjonalności  i  trwałości.”  –  powiedział  Filip  Granowski,  Dyrektor  ds.
Sprzedaży w Elesa+Ganter Polska. 

Rysunek 1: Uchwyty przemysłowe marki RHODE

Firma Rohde powstała w 1925 roku, gdy w Getyndze Franz Rohde założył zakład szlifowa-
nia, polerowania i niklowania artykułów metalowych. W 1934 przedsiębiorstwo uruchomiło
po raz pierwszy własną produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego. Po 1978
roku  firma  rozpoczęła  produkcję  uchwytów przemysłowych,  które  stanowią  w  tej  chwili
główny obszar działalności Rohde.  W katalogu produktów znajduje się aktualnie ponad 190



typów uchwytów. Poza wymienionymi wcześniej uchwytami funkcyjnymi w ofercie znaleźć
można także m.in. uchwyty kasetowe, pałąkowe, składane, wyposażone w zamek i wiele in-
nych, w tym wykonania specjalne realizowane na zamówienie klienta.

ELESA+GANTER®

Grupa ELESA+GANTER® jest światowym liderem w produkcji standardowych elementów
maszyn. Marka ta została powołana do życia przez dwie, współpracujące ze sobą od 35 lat fir-
my: ELESA S.p.A i Otto Ganter GmbH & Co. KG.

ELESA+GANTER® to ponad 50 000 elementów standardowych, 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, funk-
cjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdzeniem tego jest ponad 120
patentów i  ponad 25 nagród z  najbardziej  prestiżowych światowych  wystaw i konkursów
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.

Marka jest reprezentowana w ponad 55 krajach świata, m.in. w Polsce.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się dys-
trybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują
oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szyb-
ką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazy-
nu w Polsce).

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 prze-
czytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl
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