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elstar.info.pl Ponad 30 lat doświadczenia

Systemy reklamowe 
i wystawiennicze



Firma ELSTAR powstała w 1984 roku  
w Poznaniu. Od ponad 30 lat 
konsekwentnie umacnia swoją  
pozycję na rynku jako jedna  
z bardziej innowacyjnych firm z branży 
reklamowo-wystawienniczej w Polsce,  
a także Europie. Obecnie ELSTAR  
jest wiodącym producentem systemów 
reklamowych i wystawienniczych  
w Polsce. 

W grupie ELSTAR znajdują się cztery 
marki. Expo & Retail zajmuje się 
dostarczaniem profili aluminiowych dla 
branży reklamowej i wystawienniczej, 
Truss System - produkcją konstrukcji 
trawersów, Display System – 
tworzeniem nowoczesnych systemów 
prezentacji. Flooring Solutions 
natomiast, oferuje pokrycia podłogowe 
na eventy i targi. 

O firmie



Własne
działy produkcyjne

Jesteśmy producentem różnorodnych 
rozwiązań w dziedzinie systemów prezentacji. 
Oferujemy pełną obsługę w zakresie 
przygotowania rysunków technicznych, doborze 
odpowiednich elementów i produkcji. Dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom, 
m.in. komputerowemu sterowaniu urządzeń, 
nasze maszyny zapewniają wysoką precyzję 
wykonania, a co za tym idzie najwyższą jakość 
produkowanych wyrobów.

Stawiamy 
na relacje

Partnerskie podejście do naszych 
Kontrahentów procentuje wieloma 
wspólnie zrealizowanymi projektami,  
które spotkać można w wielu 
miejscach na terenie całej Europy.
Od lat współpracujemy z tymi samymi 
dostawcami, co również potwierdza nasze 
zaangażowanie oraz lojalność wobec 
naszych parterów biznesowych.

Powierzchnia
biurowa

Biuro i showroom z systematycznie 
aktualizowaną ekspozycją oraz 
nowoczesna hala produkcyjna stanowią 
inspirujące otoczenie zarówno 
dla naszego zespołu jak i odwiedzających 
nas gości. W naszym budynku nie brakuje, 
także przestrzeni do kreatywnej pracy – 
Concept Room z widokiem na las.

Duże 
powierzchnie
magazynowe



Nowoczesny
Park Maszynowy

Najbardziej zaawansowane technologie naszego 
parku maszynowego to ogromny potencjał 
produkcyjny. Urządzenia takie jak ploter 
sublimacyjny Mimaki, frezarka CNC, kalander 
Monti Antonio, automat szyjący Cronos Ultimate, 
ploter tnący ZUND pomagają w uzyskaniu 
produktów najwyższej jakości. Sprawdzamy się 
w projektach niestandardowych, a efekty naszej 
pracy są doceniane przez grono naszych lojalnych 
klientów. Kontrolujemy procesy na każdym etapie 
– od pomysłu do realizacji, dzięki czemu produkt 
końcowy jest dopracowany w każdym szczególe.

Precyzyjne
cięcie 

Najnowsza technologia cięcia jaką 
stosujemy dzięki ploterowi marki ZUND, 
to namacalny dowód naszej precyzji.
Wielozadaniowość urządzenia pozwala  
na wszechstronne zastosowanie. 
Umożliwia stworzenie bardzo szerokiej 
oferty usług i gwarantuje nadzwyczajną 
produktywność przy zachowaniu 
najwyższej jakości produktu.



Elstar
Display  
System

Kilometry 
sprzedanych
profili

Dopasowujemy się 
do Twoich potrzeb

Dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć 
i udoskonalać oferowane przez nas 
rozwiązania, tak aby były proste w montażu, 
funkcjonalne, łatwe do transportowania  
i przede wszystkim odpowiadały 
potrzebom naszych klientów.

Wyznaczamy
nowe ramy

Często jako pierwsi wprowadzamy 
na polski rynek nowoczesne rozwiązania 
w branży reklamowej i wystawienniczej. 



Elstar
Expo  
& Retail

Przekraczamy
bariery

Jako liderzy w branży wystawienniczo-
reklamowej w Polsce, bogaci w wiedzę 
i doświadczenia, dzielimy się zdobytym 
know-how z naszymi klientami.

Precyzyjnie
i stabilnie

ELSTAR to partner godny zaufania, stabilny 
finansowo, który dba przede wszystkim o jakość 
wytwarzanych produktów, a także bezpieczeństwo 
ich użytkowania. Nowoczesne produkty, Certyfikat 
Jakości TUV SUD, badania statyczne konstrukcji, 
rosnąca liczba opatentowanych rozwiązań 
oraz liczne nagrody - są potwierdzeniem 
siły naszej marki.

Stoiska
Elstar na całym
świecie



Elstar
Truss
System

Indywidualny 
system

Nasi wykwalifikowani doradcy 
pomogą w doborze odpowiednich 
rozwiązań, a także przekażą pełną 
informację techniczną dotyczącą 
poszczególnych systemów. Realizacja 
przedsięwzięć niestandardowych, 
zgodnie z życzeniem naszych Klientów 
to nasza pasja.

Solidna
podstawa

Ponad trzydziestoletnia obecność na rynku 
to doświadczenie, które procentuje. 

Nasze 
konstrukcje 
w europejskich  
ośrodkach targowych 



Elstar
Flooring 
Solutions

Wszystko czego 
potrzebujesz 
pod jednym dachem

Szeroka gama produktów pozwala na 
kompleksową obsługę Klienta w jednym 
miejscu, co jest nieocenionym atutem w branży 
reklamowo-wystawienniczej, gdzie liczy się 
czas! Ogromne zaplecze magazynowe, z kolei 
gwarantuje stałą dostępność potrzebnych 
towarów i dostawy w trybie JUST-IN-TIME. 

Wierzymy, że zechcą Państwo skorzystać
z naszych rozwiązań przy okazji
kolejnych projektów. 

Rozwijamy się 
dla klientów

To co nas wyróżnia na tle innych firm 
to niezwykła wszechstronność działań. 
Nasze marki są odpowiedzią na stale 
zmieniające się zapotrzebowanie klientów 
z wielu segmentów rynkowych, a ich oferty 
uzupełniają się. 

Kilometry
sprzedanej
wykładziny


