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ELKOM TRADE posiada ponad 40–letnie doświadczenie w branży metalowej. Specjalizujemy się najwyższej 
jakości systemach logistyczno-magazynowych. Przodujemy w technologii produkcji pojemników siatkowych, 
nadstawek, rolkontenerów i konstrukcji z profili. Jesteśmy pierwszym polskim producentem systemów 
klatkowych do hodowli kur niosek i przepiórek. Kompleksowo wyposażamy budynki inwentarskie  
dla pozostałej produkcji zwierzęcej. Oferujemy meble sklepowe i warsztatowe, rozwijamy również nasz 
asortyment w kierunku modułowych systemów ekspozycyjnych. 

Wciąż poszukujemy nowoczesnych rozwiązań projektowych i technologicznych skutecznie konkurując 
w nowych branżach. Proponujemy rozwiązania w dziedzinie małej architektury i aranżacji przestrzeni, 
a w szczególności ogrodzenia gabionowe. Wyróżnia nas jakość, terminowość i serwis. 

Nasze produkty zdobywają uznanie największych światowych koncernów i trafiają na rynki niemal całego 
świata. Możemy poszczycić się licznymi referencjami i listami gratulacyjnymi. Uzyskane certyfikaty 
uwierzytelniają nasze dokonania w doskonaleniu jakości produkcji i współpracy z klientem.

ELKOM TRADE has more than 40-years of experience in the metal industry. We specialize in top quality 
logistics and warehouse systems. We excel in technology mesh containers, metal tops, roll containers 
and constructions of profiles. Elkom Trade is the first Polish manufacturer of cage systems for laying hens 
and quails. We equip stables comprehensively for the rest of the livestock. Producing shop and workshop 
furniture we develop an assortment in the modular display systems. 

We are still looking for modern design and technology solutions to effectively compete in new industries. 
Our company offers products in the field of landscape architecture and interior space, especially gabion 
fence. We are distinguished by quality, timeliness and service. 

Our products are gaining recognition amongst the world’s leading companies and they are sold to markets 
almost all over the world. We are proud of many references and congratulatory letters. Numerous certificates 
authenticate our achievements in improving the quality of production and cooperation with the customer.

WIARYGODNOŚĆ I PROFESJONALIZM  - TO NAS WYRÓŻNIA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

CREDIBILITY AND PROFESSIONALISM - THAT MAKES US DISTINCTIVE

WE ARE LOOKING FORWARD TO DOING BUSINESS WITH YOU
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3

O PRODUKTACH
ABOUT PRODUCTS

POJEMNIKI SIATKOWE MESH CONTAINERS

PL:  Przykładowe parametry pojemników:

PL:  Pojemniki siatkowe produkowane są z drutu stalowego 
i elementów z blachy. Są bardzo wytrzymałe i funkcjonalne. 
Umożliwiają efektywny transport i magazynowanie towarów.

ENG:  Exemplary parameters of containers:

ENG:  Mesh containers are made of steel wire and sheet metal. 
They are very durable and functional. They enable efficient 
transport and storage of goods.

Wymiary zewnętrzne / wewnętrzne Ładowność Sztaplowanie

External / Internal dimensions Load capacity Stacking

mm kg —

Pojemnik 1198×1010×h1194  / Container 1198×1010×h1194 

 1198×1010×h1194 
 1112×974×h1047

450 4/1

Pojemnik 1197×1016×h934/ Container 1197×1016×h934

 1197×1016×h934
 1112×961×h795 

450 4/1

Pojemnik 802×596×h785 / Container 802×596×h785

 802×596×h785 
 719×549×h650 350 4/1

Pojemnik 1194×1016×h598 / Container 1194×1016×h598

 1194×1016×h598
 1114×969×h488

150 2/1

Inne wymiary dostępne na zamówienie / Other parameters available on request
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POJEMNIKI SIATKOWE MESH CONTAINERS

FUNKCJONALNOŚCI
FUNCTIONALITIES

PL:  Pojemniki Elkom Trade można piętrować zarówno w stanie złożonym 
jak i po ich rozłożeniu. Pozwala to optymalnie wykorzystać przestrzeń 
załadowczą oraz powierzchnię magazynu.

ENG:  Elkom Trade containers can be stacked folded and unfolded. It allows 
to make an optimal use of loading space as well as warehouse surface. 
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POJEMNIKI SIATKOWE MESH CONTAINERS

PL:  Opcje wykonania: 

a. inne wymiary 

b. grubość drutu i wielkość oczek siatki 

c. stopki, płozy, nóżki, kółka

d. różne uchwyty i zamknięcia

e. wzmocnienia

f. dzielone ściany boczne

g. dno z blachy

h. wypełnienie – płyta PP lub powlekany karton

i. szyber

j. drzwiczki

k. pasywacja srebrna, złota, malowanie wg. palety RAL

l. znakowanie

m. składanie

OPCJE PRODUKTU
AVAILABLE OPTIONS


a

b

c
d

e
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ENG:  Available options: 

a. other dimensions 

b. wire thickness and the size of mesh 

c. feet, skids, legs, wheels

d. various handles and locks

e. reinforcers

f. divisible sidewalls

g. metal sheet bottom

h. filler – PP board or coated carton

i. damper

j. doors

k. gold and silver plating, painting in RAL colors

l. labelling

m. folding

f

g

h

ij

k

l

m
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POJEMNIKI SIATKOWE MESH CONTAINERS

REALIZACJE
REALIZATIONS

PL:  Kontener siatkowy z wypełnieniem z płyty PP,  
na płozach i wzmocnieniem ścian bocznych.

ENG:  Mesh container filled with PP board on skids  
with reinforced sidewalls. 

PL:  Pojemnik z przodem skrzydłowym otwieranym 
na zewnątrz.

ENG:  Container with front outside opening. 

PL: Kontener wyposażony w podzespół z drzwiczkami 
ułatwiającymi opróżnienie pojemnika.

ENG:  Container equipped with a component  
with doors to help empty the container. 

PL:  Składany pojemnik ze ścianą przednią 
niedzieloną. Dodatkowe drzwiczki i narożniki 
wewnętrzne ułatwiają rozładunek.

ENG:  Folding container with one-piece 
front wall. Extra doors and inner corners 
facilitate unloading.
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PL:  Trwałe i wytrzymałe pojemniki przystosowane 
do składowania bardzo ciężkich detali i podzespołów. 
Wykorzystywane są głównie w przemyśle samochodowym. 
Istnieje opcja doposażenia pojemnika w miskę metalową  
na wyciekający olej lub płyn.

ENG:  Durable and solid containers prepared to store very 
heavy details and components. Used mainly in automotive 
industry. Optionally equipped with a metal oil and fluid 
spill bowl.

PL:  Pojemnik z blaszanym dnem.

ENG:  Container with metal sheet bottom. 

PL:  Pojemniki na wino i szampana przystosowane 
rozmiarami do przechowywania różnych typów butelek 
szklanych. Solidna powłoka galwaniczna chroni metal 
przed korozją w takcie składowania produktu w chłodnym 
i wilgotnym środowisku.

ENG:  Different-sized containers for wine and champagne 
bottles to store different types of bottles. Durable 
galvanized coating protects metal from corrosion in cool 
and damp atmosphere. 
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PL:  Magazynowanie towarów w pojemnikach Elkom 
Trade na regałach wysokiego składowania.

ENG:  Storing goods in Elkom Trade containers on high 
storage racks. 

PL:  Wysokie pojemniki z dzieloną ścianą przednią 
i wypełnieniem kartonowym.

ENG:  High containers with divisible sidewall and carton. 

PL:  Systemy logistyczne Elkom Trade 
w hurtowni jaj.

ENG:  Elkom Trade logistic systems in egg 
wholesaler’s. 
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PL:  Systemy logistyczne Elkom Trade stosowane w winiarniach.

ENG:  Elkom Trade logistic systems in wineries. 

PL:  Pojemniki Elkom Trade u producenta  
zamknięć z tworzyw sztucznych.

ENG:  Elkom Trade containers at plastic 
closures manufacturer.

PL:  Składowanie złożonych pojemników.

ENG:  Storing folded containers. 
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www.elkomtrade.eu

www.facebook.com/pages/Grupa-ELKOM-Trade/314215442051165



SIEDZIBA REJESTROWA 
REGISTERED ADDRESS

Al. Stanów Zjednoczonych 51/622 A 
04-028 Warszawa 
 
NIP: 1132823532 
NIP UE: PL1132823532 
KRS 0000527982

elkomtrade@elkomtrade.eu

ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
PRODUCTION PLANT

ul. Targowa 21 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 
tel.:   +48 41 263 05 32 

+48 41 262 10 41
fax.: +48 41 262 08 51

www.elkomtrade.eu 
www.elkomrental.eu

Elkom Trade S.A., Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 622 A, 04-028 Warszawa

NIP: 1132823532, KRS 0000527982, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 701 000,00 zł opłacony 
w całości.


