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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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O PRODUKTACH
ABOUT PRODUCTS

REGAŁY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
HIGH STORAGE RACKS

PL:  Regały – paletowe, rzędowe, wysokiego składowania  
do 6 metrów - ilość poziomów od 2 do 5.

Podstawowe elementy:

▶▶ pionowa rama nośna
▶▶ poziome belki podłużnice o długości 2700mm  

(na 3 palety EUR) lub 1800mm (na 2 palety EUR).

Konstrukcja spawana, montaż śrubowy.
PN-89 M-78322, PN-78 M-78320.

Materiał – atestowana stal zimnowalcowana.

Wysokość Szerokość 
przęsła

Głębokość  
regału

Nośności 
palety

Height Bay width Rack depth Load pallets

mm mm mm kg

 od/from  3000  
     do/to  6000

 od/from  1800  
do/to  2700 1100 od 500  

do 1500 

na dwie lub trzy 
palety 1200×800 

mm 
 

for 2 or 3 pallets 
1200x800mm

na typowe palety 
1200×800 mm 

 
for regular 

pallets 
1200x800mm

na jedną paletę  
tj. 4500 kg na 
jeden poziom  

o długości belki 
L=2700mm 

 
i.e. 4500 kg for 
one level with 
the bar length 

L=2700mm

Regały wykonywane na wymiar ze standardowych elementów.

ENG:  High storage racks up to 6 meters – 2 to 5 levels

Basic components:

▶▶ vertical supporting frame
▶▶ horizontal 2700 mm side bars (for 3 EUR pallets)  

or 1800mm (for 2 EUR pallets).

Welded construction, bolt assembly.
PN-89 M-78322, PN-78 M-78320.

Material – attested cold rolled steel.
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OPCJE PRODUKTU
AVAILABLE OPTIONS

PL:  Opcje wykonania: 

a.▶rożne wymiary i ilość poziomów

b.▶malowanie farbami proszkowymi z palety RAL 
lub ocynk

c.▶zakotwienie w posadzce

d.▶wypełnienie płytą wiórowa bądź półkami 
siatkowymi

ENG: Options: 

a.▶various dimensions and number of levels

b.▶RAL powder painting or hot-dip galvanizing

c.▶anchoring in floor

d.▶filling with particle board or mesh shelves


a

b

c

d

REGAŁY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
HIGH STORAGE RACKS



PÓŁKI SIATKOWE
MESH SHELVES

O PRODUKTACH
ABOUT PRODUCTS

PL:  Półki siatkowe umieszcza się na poziomach belkowych 
regałów paletowych. Stanowią alternatywę dla półek 
drewnianych i pełnych paneli siatkowych. Są to konstrukcje 
bardzo trwałe, zapewniające zwiększoną ładowność  
przy maksymalnym bezpieczeństwie składowania. Półki 
tego typu nie blokują cyrkulacji powietrza, dostępu światła  
oraz przepływu wody pomiędzy poziomami w przypadku 
pożaru. Stanowią również idealne zabezpieczenie dróg 
przejazdowych pod regałami

ENG:  Mesh shelves are placed on bar levels of pallet racks. 
They are an alternative for wooden shelves and full mesh 
panels. They are highly durable and ensure bigger loading 
capacity while storage is extremely safe. Shelves of this 
type do not block air circulation, light access or water flow 
between levels in case of fire. They also make an ideal 
protection of drive-through roads under racks.

5

Wymiary zewnętrzne Ładowność Materiał

External dimensions Load capacity Material

mm kg —

Półka z 4 wzmocnieniami / Shelf with 4 reinforcements

 1330×1000 
 1330×1100 1000

drut stalowy, blacha stalowa

wire, steel sheet

Półka z 3 wzmocnieniami / Shelf with 3 reinforcements

 880×1100
 890×1100

800
drut stalowy, blacha stalowa

wire, steel sheet

Inne wymiary dostępne na zamówienie / Other parameters available on request
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Wymiary zewnętrzne Ilość półek Obciążenie max.:

External dimensions No. of shelves Load max.

mm — kg

Regały śrubowe – Wypełnienie wiórowe  / Screw racks – chipboard

 2000×980×400 4 70 na jedną półkę/for each shelf

 2500×1000×500 5 100 na jedną półkę/for each shelf

Regały śrubowe – Wypełnienie metalowe / Screw racks – metal

 2500×900×600 6 100 na jedną półkę/for each shelf

  3000×900×600 7 100 na jedną półkę/for each shelf

Regały zaczepowe – Wypełnienie metalowe / Hook racks – metal shelves 

 2000×1000×500  4 100 na jedną półkę/one shelf

 2500×1000×690 4 100 na jedną półkę/one shelf

Regały zaczepowe – Wypełnienie wiórowe / Hook racks – chipboard shelves 

 2000×1000×800 4 250 na jedną półkę/for each shelf

 2500×1000×690 4 250 na jedną półkę/for each shelf

O PRODUKTACH
ABOUT PRODUCTS

PL:  Regały wykonane są z atestowanej blachy 
zimnowalcowanej. Półki  o profilowanych czterech bokach, 
każdy bok dwukrotnie zaginany.

Słupy nośne: kątownik gęsto perforowany 35 × 35 mm  
lub 60 × 40 mm o grubości blachy 1,50–2,0 mm. 

Montaż regałów na śruby i nakrętki ocynkowane M8×16 mm. 
PN–88/M–78321.

ENG:  The racks are made of attested cold rolled steel. 
Shelves with four profiled sides, each side foldable twice.

Load bearing pillars: angle bracket densely perforated  
35 × 35 mm or 60 × 40 mm with metal sheet 1,50–2,0 mm 
thick. 

Rack assembly with galvanized bolts and nuts M8×16 mm. 
PN–88/M–78321.

REGAŁY MAGAZYNOWE PÓŁKOWE
SHELF WAREHOUSE RACKS
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REGAŁY MAGAZYNOWE PÓŁKOWE
WAREHOUSE SHELVING RACKS

OPCJE PRODUKTU
AVAILABLE OPTIONS

PL:  Opcje wykonania: 

a.▶różne wymiary i ilości półek 

b.▶łączenie śrubowe lub zaczepowe 

c.▶półki z płyty wiórowej lub metalu

d.▶malowanie wg palety RAL lub ocynk  

e.▶system modułowy (moduł startowy i dostawny)

ENG:  Options:

a.▶various dimensions and amount of the shelves 

b.▶screw connecting or latching

c.▶shelves made of particle boards or metal

d.▶RAL painting or galvanizing

e.▶modular system (starting and additional module)

b

d

e


a

c
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NADSTAWKI
COLLARS

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

ENG:  Stacking pallets with a top. Stacking folded tops.  
It allows to make an optimal use of loading space as well as 
warehouse surface.

PL:  Nadstawki umożliwiają składowanie i magazynowanie 
towaru na paletach bez wykorzystania regałów rzędowych. 
Zapewniają też ochronę produktów przed uszkodzeniem 
w czasie transportu i przechowywania. 

ENG:  Tops make it possible to store and warehouse goods 
on the pallets without using row-arranged racks. They also 
ensure product protection from a damage during transport 
and storage.

O PRODUKTACH
ABOUT PRODUCTS

FUNKCJONALNOŚCI
FUNCTIONALITIES

Wymiary Materiał Standard 
wykonania Obciążenie max.: Waga

Dimensions Material Option of 
realization Load max. Weight

mm — — kg kg

 1200x800xh860
 1200x800xh500

rura, blacha 
stalowa, karton

wzmocnienie 
krzyżowe na 
każdym boku 
sztaplowanie 

2/1 700

30 kg (bez palety 
i wkładu kartonowego)

pipe, metal 
sheet, 

cardboard box

reinforcement 
„x” on all sides  
stacking 2/1

24kg (without pallet 
and cardboard box)

Inne wymiary dostępne na zamówienie / Other parameters available on request
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OPCJE PRODUKTU
AVAILABLE OPTIONS

NADSTAWKI
METAL TOPS

b

f


a

O PRODUKTACH
ABOUT PRODUCTS

PL:  Opcje wykonania: 

a.▶różne wymiary

b.▶grubość drutu i wielkość oczek siatki

c.▶różne zamknięcia

d.▶wzmocnienia

e.▶dzielone lub niedzielone ściany boczne 

f.▶wypełnienie płytą PP lub powlekanym kartonem  

ENG:  Options:

a.▶various dimensions

b.▶wire width and mesh size

c.▶various locks

d.▶reinforcements

e.▶divisible and non-divisible front

f.▶filling with PP board or coated carton

c

d

e
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PALETY DREWNIANE
WOODEN PALLETS

O PRODUKTACH
ABOUT PRODUCTS

PL:  Palety metalowe wykonywane są z trwałych 
i wytrzymałych materiałów. Charakteryzują się zwiększoną 
ładownością. Stanowią alternatywę dla niewytrzymałej 
palety drewnianej. 

PL:  Europaleta z certyfikatem EUR. W ofercie również 
palety niecertyfikowane. Niekwestionowana zaletą palet 
drewnianych jest ich niska cena. Prosta konstrukcja ułatwia 
naprawę uszkodzeń, a rozwinięty rynek obrotu paletami 
używanymi daje możliwość łatwej wymiany nośnika.

ENG:  Metal pallets are made of very hard and durable 
materials. They have a greater loading capacity and they are 
highly damage-proof. The alternative to wooden pallets.

ENG:  Europallet with EUR certificate. Non-certified pallets 
are also on offer. A great advantage of wooden pallets is 
undoubtedly their low price. Simple construction makes 
repairing damages easy.

O PRODUKTACH
ABOUT PRODUCTS

PALETY METALOWE
METAL PALLETS



FUNKCJONALNOŚCI
FUNCTIONALITIES
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O PRODUKTACH
ABOUT PRODUCTS

PL:  Palety kłonicowe inaczej zwane słupkowymi  
to specjalny rodzaj palet przeznaczonych  
do transportowania i składowania elementów długich 
oraz towarów, których kształt i niska wytrzymałość 
utrudniają piętrowanie.

ENG:  This is a special type of pallets intended to transport 
and store long elements and goods, whose shape and low 
hardiness make stacking difficult. 

PALETY KŁONICOWE 
POST PALLETS

PL:  Produkujemy palety kłonicowe z różną ilością 
słupków wzmacniających.

ENG:  We produce pallets with different amounts 
of reinforcements.

PL:  Palety kłonicowe umożliwiają składowanie towarów 
w belach.

ENG:  Post pallets enable storage of goods in bales.
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O PRODUKTACH
ABOUT PRODUCTS

PL:  Palety plastikowe znajdują zastosowanie we wszystkich 
gałęziach przemysłu, zwłaszcza związanych z żywnością 
i medykamentami, gdyż produkty w przemyśle spożywczym, 
farmaceutycznym i ogrodnictwie wymagają przechowywania 
i transportowania w restrykcyjnych warunkach.  
Do głównych zalet palet plastikowych należą:

▶▶ łatwość utrzymania w czystości
▶▶ odporność na warunki atmosferyczne
▶▶ bezpieczeństwo użytkowana
▶▶  niższa waga wpływająca korzystnie na cenę 

transportu
▶▶ wytrzymałość
▶▶ łatwa diagnoza ewentualnych uszkodzeń
▶▶ możliwość gniazdowania większości modeli
▶▶  maksymalne wykorzystanie przestrzeni  

magazynowej i transportowej

ENG:  They are used mainly in food industry, pharmaceutical 
industry and gardening, where requirements concerning 
storage and transport are very strict. 

▶▶ easy to keep clean
▶▶ weatherproof
▶▶ safe to use
▶▶ smaller weight reduces transport price
▶▶ durable
▶▶ possible damages easy to diagnose
▶▶  it is possible to nest most of the models – maximum 

use of storage and transport space

PALETY PLASTIKOWE
PLASTIC PALLETS
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Wymiary zewnętrzne Materiał Obciążenie 
max.: Waga

External dimensions Material Load max. Weight

mm — kg kg

Europalety ażurowe bez płóz (P2) / Europallets openwork without skids (P2)

 1200×800×h155 HDPE
Dynamiczne / Dynamic: 800

Statyczne / Static: 1500
5,5

Półpalety z płozami (P8) / Half-pallets skids (P8)

 800×600×h150

LLDPE z recyklingu
Dynamiczne: 500
Statyczne: 2500

Na regałach wysokiego składowania: 500
9,5

LLDPE recycled
Dynamic: 500
Static: 2500

The high storage shelves: 500

Europalety (P18) / Europallets (P18)

 1200×800×h150

Polietylen mrozo- i chemo- 
odporny

Dynamiczne: 1500
Statyczne – na płaskim podłożu: 5000

18,0
Polyethylene-freezing

and chemically resistant

Dynamic: 1500
Static-on a flat surface: 5000

The high storage racks
(assuming even weight distribution): 1200

Palety przemysłowe (P20) / Industrial-Pallets (P20)

 1200×1000×h150

LLDPE z recyklingu
Dynamiczne: 1500

Statyczne – na płaskim podłożu: 5000
Na regałach wysokiego składowania: 1200

21,0

LLDPE recycled
Dynamic: 1500

Static-on a flat surface: 5000
The high storage shelves: 1200

W ofercie modele o innych parametrach / Available other parameters

FUNKCJONALNOŚCI
FUNCTIONALITIES

PL:  Niektóre typy palet można gniazdować, palety z płozami 
piętrować naprzemiennie. Wszystkie pozostałe piętrują się 
w konwencjonalny sposób.

ENG:  Some types of pallets are suitable for nesting. Pallets 
with skids can be stacked alternately. All other types stacks 
up in a conventional manner.
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PALETY PLASTIKOWE
PLASTIC PALLETS

PL:  Opcje wykonania: 

a.▶ różne typy i wymiary (europalety,  
palety przemysłowe, półpalety)

b.▶kolory (niebieski, czarny)

c.▶płozy, stopy, nóżki

d.▶powierzchnia pełna lub ażurowa

e.▶blat antypoślizgowy

f.▶ bortnice

g.▶zbrojenie prętami stalowymi

h.▶gniazdowanie

i.▶ atest PZH

OPCJE PRODUKTU
AVAILABLE OPTIONS

a

b

c

d
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e

ENG:  Options: 

a.▶ various types and dimensions  
(europallets, industrial pallets, half-pallets)

b.▶colours (blue, black) 

c.▶skids, feet, legs

d.▶whole or openwork surface

e.▶non-slip top

f.▶ tow boards

g.▶reinforced with metal bars

h.▶nesting

i.▶ NIH attest

f g

h
i
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PL:  Składana nadstawka siatkowa z otwieraną ścianą przednią.

ENG:  Foldable mesh top with an opening front.

PL:  Nadstawka z wypełnieniem 
z powlekanego kartonu.

ENG:  Top filled with coated carton.

REALIZACJE
REALIZATIONS

PL:  Regał magazynowy z pięcioma metalowymi półkami.

ENG:  Warehouse rack with five metal shelves.



PL:  Regały na opony.

ENG:  Racks to store tires.

PL:  Regał magazynowy z trzema 
metalowymi półkami.

ENG:  Warehouse rack with three metal shelves.

PL:  Rozwiązanie Elkom Trade w zakresie składowania 
części samochodowych.

ENG:  Elkom Trade solution in range of storing car parts.

17



4 yearsOPTYMALIZUJ
POWIERZCHNIĘ

ZDOBĄDŹ
PARTNERA

ZYSKAJ
CZAS

ZAUFAJ
JAKOŚCI

POMNAŻAJ
ZYSKI

OPTIMIZE SURFACE

GET A PARTNERSAVE TIME

TRUST THE QUALITY

MULTIPLY PROFITS

18

PL:  Zaczepowy regał magazynowy w systemie modułowym.

ENG:  Hook warehouse racks in modular system.

PL:  Regały wysokiego składowania w zakładzie 
przetwórstwa drewna.

ENG:  High-storage racks in range of wood processing.

PL:  Półka z 3 wzmocnieniami.

ENG:  Shelf with 3 reinforcements.
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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.




