
Specjalistyczna
elektryka dla przemysłu





Indywidualne 
rozwiązania

Elsta działa na rynku od 1988 
roku. Podstawę oferty sta-
nowią kompleksowe usługi 
w zakresie instalacji elektrycz-
nych i automatyki dla prze-
mysłu, w tym głównie sektora 
energetycznego, ochrony 
środowiska, hutnictwa i prze-
mysłu wydobywczego.

Firma posiada biura i zakłady 
produkcyjne w Polsce, Wielkiej 
Brytanii i Szwecji.

Elsta realizuje inwestycje 
od fazy projektowania, 
poprzez kompletację dostaw, 
produkcję urządzeń aż po rea-
lizację prac elektromontażo-
wych i rozruch. Po zakończeniu 
instalacji zapewnia serwis  
oraz wspomaga bieżące utrzy-
manie ruchu. Elastyczność 
oferty połączona z fachową 
wiedzą umożliwia dostoso-
wanie projektu i sposobu jego 
wykonania do indywidualnych 
potrzeb zamawiającego.



Partner  
w innowacjach
Elsta dzięki interdyscyplinarnej 
wiedzy, wieloletniej praktyce 
i zaangażowaniu pracowników 
wprowadza na międzynaro-
dowe rynki nowe technologie. 
Innowacyjność, profesjonalizm 
i terminowość to cechy, dzięki 
którym Elsta wybierana jest 
jako zaufany partner do reali-
zacji prac branży elektrycznej 
i automatyki w obiektach na 
całym świecie. Firma działa 
w oparciu o wysokie standardy 

jakości i bezpieczeństwa ofe-
rując rozwiązania przyjazne  
dla środowiska. W sposób kre-
atywny podchodzi do każdego 
zleconego projektu. Wykorzy-
stując swoje doświadczenie  
współtworzy unikatowy 
system informatyczny, który 
umożliwia zdalne zarządzanie 
całym cyklem życia instalacji 
od projektowania, poprzez 
etap realizacji, do utrzymania 
ruchu i bieżącej eksploatacji.



Oferta

Projektowanie
Projekty budowlane i wykonawcze branży elektrycznej, 
projektowanie urządzeń elektrycznych i systemów automatyki.

Produkcja
Produkcja urządzeń elektrycznych oraz kompletnych stacji 
kontenerowych wyposażanych według indywidualnych projektów.

Kompletacja dostaw
Kompletacja dostaw urządzeń elektrycznych oraz aparatury 
i systemów automatyki.

Prace elektroinstalacyjne
Kompleksowe prace instalacyjno-montażowe na obiekcie.

Prace programistyczne
Programowanie PLC i DCS, aplikacje wizualizacyjne SCADA i HMI, 
parametryzacja urządzeń i systemów automatyki.

Uruchomienie i rozruch
Kompletne prace kontrolno-pomiarowe. Udział w rozruchu instalacji 
technologicznych w zakresie elektrycznym i AKPiA.

Całodobowy serwis
Utrzymanie ruchu, przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń, 
instalacji elektrycznych oraz aparatury kontrolno – pomiarowej. 



Globalne 
doświadczenie
Nowoczesne rozwiązania 
firmy znalazły zastosowanie 
w elektrowniach i elektro-
ciepłowniach, obiektach 
kogeneracyjnych i ochrony 
środowiska, a także hutach, 
cementowniach, przemyśle 
wydobywczym, oraz w wielu 

innych inwestycjach przemy-
słowych w Polsce i na całym 
świecie.

Zebrane referencje są najlep-
szym potwierdzeniem jakości 
i różnorodności zrealizowa-
nych przez nas prac.



Elsta Polska
ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka
www.elsta.pl

Elsta Wielka Brytania
Craven House
40 - 44 Uxbridge Road,  
London W5 2BS
www.elsta.co.uk

Elsta Szwecja
Industrigatan 12, 504 62 Borås
www.elsta.se




