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Uchwyty rurowe ETH-AN z nagrodą IF
Design Award 2015

Piaseczno, 8 kwietnia 2015 r. – Oferowane przez Elesa+Ganter, światowego lidera w pro-
dukcji standardowych elementów maszyn, uchwyty rurowe ETH-AN zostały wyróżnione pre-
stiżową  nagrodą  w  dziedzinie  wzornictwa  przemysłowego:  „International  Forum  Design
Award 2015”. Nagroda ta przyznawana jest przez niezależną, międzynarodową komisję, w
skład której wchodzi wielu sławnych projektantów. Organizowany co roku konkurs zaliczany
jest do najważniejszych na świecie w dziedzinie designu.

Rys.1 Uchwyt rurowy ETH w wykonaniu AN

Wyróżniony nagrodą uchwyt rurowy należy do stworzonej przez Elesa+Ganter linii Ergosty-
le,  cechującej  się  najwyższą  ergonomią  wykonania  oraz  różnorodną  kolorystyką.  Bazę
uchwytu stanowi okrągły profil aluminiowy, który dla zwiększenia wytrzymałości powierzch-
ni jest anodowany. Duża średnica profilu (35 mm) pozwala na uzyskanie pewnego i wygod-
nego chwytu. Poliamidowe wsporniki połączone są z profilem aluminiowym za pomocą spe-
cjalnego systemu rozporowego, co zapobiega obracaniu części rurowej w trakcie użytkowa-
nia. Wsporniki wyposażone są w zaślepki gniazd śrub mocujących, dopasowane kształtem do
stylistyki całego uchwytu. Zaślepki dostępne są w sześciu standardowych kolorach, co po-
zwala dopasować uchwyt do danej aplikacji.

Uchwyt rurowy ETH dostępny jest w kilku standardowych rozmiarach, do 1000 mm rozstawu
otworów mocujących. Ze względu na modułową konstrukcję, może być również oferowany
w niestandardowych długościach (na specjalne zamówienie).



Solidne wykonanie i przemyślany design sprawiają, że uchwyt rurowy ETH nadaje się zarów-
no do drzwi, osłon, czy pokryw maszyn i urządzeń, jak i różnorodnego sprzętu, stosowanego
poza sektorem przemysłowym.

Link do strony katalogowej ze szczegółowymi danymi technicznymi znajduje się poniżej:

 ETH    – Uchwyty rurowe.

 

ELESA+GANTER®

Grupa ELESA+GANTER® jest światowym liderem w produkcji standardowych elementów
maszyn. Marka ta została powołana do życia przez dwie, współpracujące ze sobą od 35 lat fir-
my: ELESA S.p.A i Otto Ganter GmbH & Co. KG.

ELESA+GANTER® to ponad 50 000 elementów standardowych, części do maszyn i urządzeń
oraz wiele  produktów specjalnych wykonywanych pod określone,  specyficzne  wymagania
klienta. Elementy standardowe Elesa+Ganter® łączą w sobie zarówno najwyższą jakość, funk-
cjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdzeniem tego jest ponad 120
patentów i  ponad 25 nagród z  najbardziej  prestiżowych światowych  wystaw i konkursów
m.in. " International Forum Design Award ", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design
Center"  w  Stutgarcie.  Wszystkie  produkty  E+G  produkowane  są  zgodnie  z normą  ISO
9001:2008 oraz normą środowiskową ISO 14001:2004.

Marka jest reprezentowana w ponad 55 krajach świata, m.in. w Polsce.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się dys-
trybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują
oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szyb-
ką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazy-
nu w Polsce).

Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymiarów, darmowe pliki
2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie:www.elesa-ganter.pl .

Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także prze-
czytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl
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