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Firma: �AR-MASZ� Arkadiusz Kinder ze Strzelec Opolskich
zg³osi³a swój produkt: PORÊCZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Opis produktu:
Porêcze nierdzewne wykonane przez firmê AR-MASZ cechuj¹ siê bar-
dzo wysokim poziomem jako�ci. G³ówny nacisk k³adziemy na estetykê
wykonania oraz trwa³o�æ naszych produktów. U¿ywamy tylko atesto-
wanych materia³ów. Porêcze wykonujemy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami w budownictwie. Wychodz¹c naprzeciw preferencjom i ¿ycze-
niom klientów, wykonujemy zarówno indywidualne projekty porêczy i
balustrad, jak równie¿ gotowe elementy systemowe (pochwyty, s³upki,
elementy wype³nieñ i mocowañ) do samodzielnego monta¿u. Porêcze
wykonujemy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami w budownictwie.

Opis firmy:
Firma AR-MASZ to doskona³a kompilacja polskiego kapita³u oraz do-
�wiadczenia zdobytego na zachodzie Europy. Dziêki temu decyduj¹c siê
na oferowane przez nas wyroby zyskuj¹ Pañstwo polski produkt nie
ustêpuj¹cy jako�ci¹, a wrêcz niejednokrotnie przewy¿szaj¹cy pod tym
wzglêdem produkty zachodnie, przy jednoczesnym zachowaniu niskich
cen! AR-MASZ powsta³ w 2005 roku jako jednoosobowa firma �wiad-
cz¹ca us³ugo spawalnicze. Dziêki bardzo dynamicznemu rozwojowi fir-
my w chwili obecnej zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych fachow-
ców, posiadamy równie¿ w³asne biuro projektowe.

PORÊCZE  ZE  STALI
NIERDZEWNEJ

AR-MASZ Arkadiusz Kinder
ul. 1-go Maja 61, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 37 66, www.ar-masz.pl

Firma: ELTETE  POLSKA  SP.  Z O.O.  z Kolonowskiego
zg³osi³a swój produkt:  URZ¥DZENIA  NA  PLACE  ZABAW

Opis produktu:
Bezpieczne, trwa³e, inspirowane fantazj¹ urz¹dzenia wykonane z kom-
pozytowych, solidnych, odpornych na warunki atmosferyczne materia-
³ów typu: lity laminat (HPL, COMPACT) posiadaj¹cy stabilizator UV
oraz drewno posiadaj¹ce IV klasê impregnacji. Barwna kolorystyka urz¹-
dzeñ z pewno�ci¹ zachêci dzieci do zabawy, a wielofunkcyjna �cianka
wspinaczkowa pomo¿e pociechom zachowaæ dobr¹ sylwetkê, jak rów-
nie¿ bêdzie mia³a znacz¹cy wp³yw na rozwój ich sprawno�ci, si³y miê�ni
i wytrzyma³o�ci, ale co najwa¿niejsze zapewni im wy�mienit¹ rozrywkê!
Urz¹dzenie niew¹tpliwie nadaje siê na zagospodarowanie osiedlowych
placów, szkó³ przedszkoli, a tak¿e prywatnych ogródków!
Wysoka jako�æ w przystêpnej cenie!

Opis firmy:
Eltete � Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kolonowskiem powsta³a w 1996 r.
Spó³ka specjalizuje siê w produkcji i monta¿u systemów �cian dzia³o-
wych z materia³u typu �compact�. W tym okresie brali�my udzia³ w
realizacji wielu ambitnych i wymagaj¹cych profesjonalizmu projektów
przede wszystkim krajowych, ale tak¿e zagranicznych. Poni¿ej wybrane
przyk³ady z 2008 i 2009 r.:
- Park Wodny Zakopane, Bank Handlowy Kraków, GM Opel Gliwice,

Filharmonia Opole, Politechnika Opolska,
- Ciemna City Bukareszt.
O wysokiej jako�ci naszych produktów �wiadcz¹ otrzymane nagrody
(np. II Nagroda na Lubelskich Targach Budowlanych �LUB � DOM� w
1999 r.) oraz wyró¿nienia, z których szczególnie cenimy wyró¿nienie
otrzymane w konkursie NPP 2008 r. za produkt: �Systemowe �cianki
szklane�.
Natomiast potwierdzeniem wysokiej jako�ci zarz¹dzania procesami w
Eltete � Polska Sp. z o.o. s¹ n/w certyfikaty:
- krajowy (wg normy ISO 9001-2008),
- europejski (wg normy ETA-01/002),
Maj¹c na uwadze potrzeby naszych �najm³odszych� Klientów w 2009 r.
stworzyli�my nowy produkt, którego opis przedstawili�my powy¿ej.
Jeste�my przekonani, ¿e nasz produkt spe³ni ich oczekiwania.

URZ¥DZENIA
NA PLACE ZABAW

ELTETE - POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zak³adowa 2,

47-110 Kolonowskie
tel. 77 461 18 82
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