wykorzystaj nasz potencjał

Szanowni Państwo
Z ogromną radością oddajemy w Państwa ręce broszurę –
przewodnik po asortymencie oświetleniowym, którego
jesteśmy producentem. Pragniemy aby broszura
przybliżyła Państwu naszą ofertę w zakresie oświetlenia
zewnętrznego.
Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych
„ELGIS-GARBATKA” Sp. z o. o. istnieje na polskim rynku od
1991r. i jest uznanym producentem asortymentu z zakresu
oświetlenia zewnętrznego, małej architektury, aparatury
i osprzętu średniego napięcia dla energetyki i dla
drogownictwa a także słupów trakcyjnych i trakcyjno –
-oświetleniowych.

Słupy stalowe
Firma ELGIS-Garbatka posiada w ofercie słupy oświetleniowe:
stalowe-stylizowane, nowoczesne, uliczne a także repliki słupów.
ze stali nierdzewnej (SNZ)
słupki małe (SM)
żeliwne (SPŻ) – replika latarni gazowej z 1856 r.
aluminiowe (ALS)
kratowe (SPKR)
Nasze słupy oświetleniowe doskonale sprawdzają się jako oświetlenie
parków, skwerów, ulic, miejsc rekreacji, ciągów pieszo-rowerowych,
miejsc historycznych,itp.

Słupy drewniane
Jesteśmy jedynym producentem na rynku
krajowym w zakresie produkcji drewnianych słupów
oświetleniowych. Produkowane przez nas latarnie
drewniane mają szerokie zastosowanie, zarówno
przy oświetleniu parków, promenad, jak również
terenów miejskich, podmiejskich czy parkingów.
W swojej ofercie posiadamy również małe słupki
drewniane – bollardy.

Oprawy oświetleniowe
Posiadamy w swojej ofercie rożnego rodzaju oprawy
oświetleniowe: stylizowane, nowoczesne, uliczne,
parkowe a także repliki opraw historycznych.
W oprawach stosowane są tradycyjne źródła światła:
soda, metalohalogen jak i energooszczędne LED.
Produkujemy dwa rodzaje opraw: nasadzane na słupa
i zwieszone (na wysięgniku).

Trakcja i sygnalizacja
W naszym asortymencie znajdują się także słupy
trakcyjne, trakcyjno-oświetleniowe i sygnalizacyjne.

Mała architektura
Firma ELGIS-Garbatka w celu uzupełnienia oferty
poszerzyła swój asortyment o małą architekturę:
ławki
kosze
stojaki rowerowe
tablice informacyjne
słupki
kraty i elementy ochronne drzew

W dorobku naszej działalności znajdują się takie inwestycje jak:
kompleksowa rewitalizacja oświetlenia ulicznego wraz z elementami małej architektury dla Warszawy (Plac
Konstytucji, ul. Marszałkowska, Park Krasińskich, Centralny Park Kultury, Park Świętokrzyski, Stare Miasto, Plac
Szembeka, Plac Bankowy oraz oświetlenie węzła komunikacyjnego Trasy Siekierkowskiej),
modernizacja oświetlenia w Nałęczowie – Park Zdrojowy i ul. Lipowa
wyposażenie Starego Miasta w Lublinie w małą architekturę i latarnie ozdobne oraz słupy trakcyjno-oświetleniowe,
oświetlenie cytadeli w Poznaniu,
oświetlenie płyty lotniska Warszawa - Okęcie,
modernizacja węzła trakcyjnego - dostawa słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych w Warszawie
(ul.Stalowa, ul.Marszałkowska, ul.Grzybowska, ul.Waryńskiego) i w Lublinie (Krakowskie Przedmieście, ul.Filaretów,
ul.Pancerniaków, ul.Głeboka, Zajezdnia Trolejbusowa ul.Grykowa),
wymiana oświetlenia na nowoczesne słupy drewniane w miejscowościach: Mrągowo (miasteczko westernowe),
Legionowo (skate park), Mielec
realizacja oświetlenia obiektów sportowych i rekreacyjnych takich jak:
Farma w Sielance k/Warki gdzie odbyły się Mistrzostwa Świata w powożeniu, dostawa latarni drewnianych
do budowy oświetlenia parku przed stadionem w Braga-Portugalia przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i zapoznania się z naszą stroną internetową
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