
 Grupy produktów
Specjalistyczne wyroby z tworzyw sztucznych: 
  Elastyczne systemy ochrony kabli telekomunikacyjnych i zasilających
  Rozwiązania na indywidualne zamówienie

 Product groups
Specialist for injection moulding with expertise in: 
 Flexible cable protection fittings for telecommunication and power supply
  Customized special moulded parts

 Unikatowe cechy produktów
  Innowacyjna odpowiedź na problemy: systemy elastycznych rurek elkuch® wykonane z PE. 
Zapewnia ochronę kabli bez strat materiału, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz trwałość instalacji zewnętrznych

 Unique selling propositions
  Innovative problem solver made from PE: „elkuch® flexible bent tubing system“.
For cable protection without loss of material, high degree of safety and longevity in outer installation

 Nasze powody do dumy 
  Przetwarzamy wszystkie rodzaje tworzyw termoplastycznych z dużą wydajnością, zaopatrujemy międzynarodowe 
firmy telekomunikacyjne i przemysłowe w akcesoria z zakresu materiałów budowlanych, ochrony kabli, 
rur kanalizacyjnych, sprzętu medycznego oraz komponentów do produkcji grzejników i kotłów 

  Produkty na zamówienie do 3000 gramów

 Our reasons to be proud of
  Processing all types of thermoplastics with a great degree of efficiency, supplying to international telecom 
und industrial companies with accessories in the field of building materials, cable protection, sewage pipes, 
medical equipment or components for the production of heaters or boilers 

  Customized products up to 3000 grams

 Inspirujące fakty / Inspiring facts

Franz Elkuch AG  

CH-9465 Salez | Switzerland
Tel. +41 81 757 13 10
info@elkuch-ag.com
www.elkuch-ag.com

Firma rodzinna 
prowadzona 

z pasją 
od ponad 

50 lat

/ Family-owned 
and passionately 
run for more than 

50 years

Produkty 
zastosowane 
na Stadionie 
Narodowym 
w Warszawie

/ Products applied 
in Warsaw 

National Stadium

Zatrudniamy 
osoby 

niepełnosprawne 
z lokalnego 

ośrodka

/ Employment 
of people 

with impairment 
at centre 

for curative 
pedagogy

Dbamy o zrównoważony rozwój:
    • System grzewczy zasilany poprzez 

rekuperację wody chłodzącej z produkcji
    • Brak zastosowania paliw kopalnych 

do ogrzewania
    • Wykorzystanie materiałów z recyklingu 

dla nowych produktów
    • Surowa gospodarka odpadami

/ Sustainability by:
    • Heating system supplied by recuperation 

of cooling water from manufacturing
    • No use of fossil fuels for heating

    • Recycled material for new products
    •  Strict waste management
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Rok założenia 
/ Year of establishment

1965

Specjalistyczne wyroby z tworzyw sztucznych
/ Specialist for injection moulding
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