
Use the ELEKTRA CX electric bathroom dryer for drying towels, garments etc. 
It can be installed in any room where power (~230V AC, 50/60Hz) is available, 
especially in rooms like a bathroom, kitchen, toilet, barber's shop etc. The bathroom 
dryer design ensures its constant safe operation. The temperature of the bathroom 
dryer does not rise above 60°C during continuous operation.
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1. Assemble the brackets without screws (6) and plugs (8) (as per the drawing).

2. Select bathroom dryer position on the wall.

3. Drill holes at pre-located points, and insert.

4. Using screws (6) mount brackets (7) to the wall (plugs as per the drawing).

5. Using screws (9) fix the bathroom dryer and heater to the bracket, 

together with the elements previously mounted to it.

MMounting 
Instructions

BRACKET ELEMENTS

1) Towel dryer

2) M6 screw

3) 13 sleeve

4) Washer

Ø

5) M6 nut

6) Screw 6x70

7) Bracket

8) Plug 10x50

9) Screw 2,9x9,5

Ø
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The bathroom dryer starts operation when the 230V 50Hz power source is 
connected.

SSwitching the appliance 
ON and OFF

No part of the appliance must be immersed in water (e.g. in a bathtub etc.).

Never use the bathroom dryer as a ladder.

The surface temperature of the bathroom dryer does not exceed 60°C.

If the bathroom dryer surface is covered, its temperature rises higher than if it 
was uncovered. The actual temperature depends on the type and thickness of 
hung material. For this reason attention must be paid to the information regarding 
the ironing temperature stated by the fabric manufacturers.

RRecommendations 
for use

Products marked with    (allowable temperature: 150°), and 
        (allowable temperature: 200°) can hang on the bathroom 
dryer for an unlimited period of time. In case of other markings, 
special attention must be paid, since there is a possibility of fabric 
fibres sticking to the bathroom dryer surface.
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The appliance must not be dismantled or repaired by the customer. If the 
manufacturer or customer service finds irregularities in use, the warranty becomes null 
and void.

www.elektra.eu

ATTENTION:



Disconnect the power cable from the power outlet before starting to clean the 
appliance. Wash the appliance surface with a sponge or cloth moistened with water 
with the addition of mild detergents (e. g. dish washing liquid). Water must not drip on 
the appliance during cleaning. Never use caustic or abrasive cleaning agents, or sharp 
objects, since these may damage the towel dryer surface. The bathroom dryer must 
not be reconnected until the cleaned surfaces are completely dry. External surfaces 
must not be painted with any paints or varnishes.

MMaintenance

www.elektra.eu

TYPE DIMENSIONS COLOURPOWER

CX 700

CX 700r

CX 700c

CX 800

CX 800r

CX 800c

CX 900

CX 900r

CX 900c

130

130

95

175

175

175

230

230

230

width x height  mm W

527 x 697

527 x 697

527 x 697

527 x 997

527 x 997

527 x 997

527 x 1227

527 x 1227

527 x 1227

White

RAL

Chromium

White

RAL

Chromium

White

RAL

Chromium

Standard version. Power lead with plug.

TYPE DIMENSIONS COLOURPOWER

CX 700N

CX 700Nr

CX 700Nc

CX 800N

CX 800Nr

CX 800Nc

CX 900N

CX 900Nr

CX 900Nc

130

130

95

175

175

175

230

230

230

width x height  mm W

527 x 697

527 x 697

527 x 697

527 x 997

527 x 997

527 x 997

527 x 1227

527 x 1227

527 x 1227

White

RAL

Chromium

White

RAL

Chromium

White

RAL

Chromium

Special version. Power lead without plug. Connection through the bracket.  

ELEKTRA bathroom dryers with N letter means that connection cable of the dryer 
is lead out through the bracket and there is no plug in the end.

4



ELEKTRA grants a 2-year warranty (from the date of purchase) 

for ELEKTRA bathroom dryers.

Terms and Conditions of Warranty:

1. For the claim to be recognized, the following are required:

a) installation of the dryer in accordance with this installation manual;

b) proof of purchase of the bathroom dryer;

c) the correctly filled warranty card.

2. The warranty shall be null and void if any changes to the construction design 

are made, any repairs are performed individually or the data plate is removed 

or damaged.

3. The warranty shall not cover defects:

a) occurring as a result of fortuitous events such as: fire, flood, lightning, activity 

of chemical agents, overvoltages in the power supply network;

b) mechanical defects of the dryer and accessories such as: connection cords, 

plugs, etc.;

c) related to improper installation and use.

4. ELEKTRA undertakes, as part of warranty, to cover expenses associated solely 

with replacement or repair of a faulty product resulting from manufacturing defects.

WWarranty 
Card

www.elektra.eu
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Power supply: ~230V AC, 50/60Hz

Power consumption: 95÷230W (Power consumption depends 
on bathroom dryer type. Power consumption data are given on 
the nameplate.)

Technical data:



www.elektra.eu
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Type

Colour

Serial 
Number

Date

Clerk / Installer 
signature

Company 
Stamp / Seal

NOTE: Claims shall be submitted together with the Warranty Card and the 

proof of purchase to the point of sale of the dryer or to ELEKTRA.



Elektryczna suszarka typu ELEKTRA CX służy do suszenia ręczników, części 
garderoby itp. pranych w wodzie. Może być instalowana w każdym pomieszczeniu 
posiadającym doprowadzenie energii elektrycznej (~230V, 50/60Hz), szczególnie 
w pomieszczeniach takich jak łazienka, kuchnia, pokój kąpielowy, zakład fryzjerski itp. 
Konstrukcja suszarki gwarantuje stałą, bezpieczną pracę. Przyrost temperatury 

onieosłoniętej powierzchni suszarki, w ciągłej pracy, nie przekracza 60 C.

P

S

Przeznaczenie

Suszarki elektryczne 
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1. Zamontować elementy uchwytu bez wkrętów (6) 

i kołków rozporowych (8) (wg rys.)

2. Ustalić i zaakceptować położenie suszarki na ścianie.

3. W wyznaczonych miejscach wywiercić otwory, 

a następnie wprowadzić kołki rozporowe.

4. Przy pomocy wkrętów (6) przymocować do ściany elementy (7) (wg rys.)

5. Przy pomocy wkrętów (9) przymocować suszarkę 

wraz z uprzednio zamontowanymi do niej elementami.

IInstrukcja 
montażu

ELEMENTY UCHWYTU

1) korpus suszarki

2) śruba M6

3) tulejka Ø13

4) podkładka 

5) nakrętka M6

6) wkręt 6x70

7) korpus uchwytu

8) kołek rozporowy Ø10x50

9) wkręt 2,9x9,5
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Uruchomienie suszarki następuje po włożeniu wtyczki do gniazda elektrycznego 
(230V; 50Hz) wyposażonego w kołek ochronny.

WWłączenie i wyłączenie 
urządzenia

Nie zanurzać żadnej z części urządzenia w wodzie (np. wannie itp.).

Nie wykorzystywać konstrukcji jako drabiny.
oPrzyrost temperatury na nieosłoniętej powierzchni suszarki nie przekracza 60 C.

Przykrycie powierzchni suszarki powoduje większy wzrost temperatury niż 
w przypadku pracy z nieosłoniętymi powierzchniami. Wysokość temperatury 
zależy od rodzaju i grubości powieszonego materiału. Należy zatem zwrócić 
uwagę na informacje o temperaturze prasowania podawaną przez producentów 
tekstyliów.

UUwagi 
eksploatacyjne

oWyroby oznaczone:         (dopuszczalna temperatura 150 C) oraz 
o        (dopuszczalna temperatura 200 C) mogą wisieć na suszarce 

bez ograniczeń. W przypadku pozostałych oznaczeń należy 
zachować szczególną ostrożność, istnieje bowiem możliwość 
przywierania włókien materiału do powierzchni suszarki.

UWAGA:
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Urządzenia nie wolno samodzielnie rozkręcać ani dokonywać żadnych napraw. 
W przypadku stwierdzenia przez producenta lub zakład serwisowy nieprawidłowości 
w użytkowaniu wyrobu gwarancja traci ważność.



KKonserwacja
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający od sieci elektrycznej. 
Powierzchnie zmywać gąbką lub szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnych 
detergentów (np. płynu do mycia naczyń). Nie dopuszczać aby po urządzeniu, w czasie 
czyszczenia, ściekała woda. W żadnym przypadku nie stosować żrących i ściernych 
środków czyszczących oraz ostrych przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie 
powierzchni suszarki. Suszarkę włączyć ponownie po całkowitym wyschnięciu 
czyszczonych powierzchni. Powierzchni zewnętrznych nie wolno malować żadnymi 
farbami lub lakierami.
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Suszarki CX z literą N różnią się od normalnych tym, że przewód przyłączeniowy 
suszarki wyprowadzony jest poprzez wspornik i nie ma na końcu wtyczki.

Wykonanie standardowe. Przewód przyłączeniowy zakończony wtyczką.

CX 700N

CX 700Nr

CX 700Nc

CX 800N

CX 800Nr

CX 800Nc

CX 900N

CX 900Nr

CX 900Nc

130

130

95

175

175

175

230

230

230

527 x 697

527 x 697

527 x 697

527 x 997

527 x 997

527 x 997

527 x 1227

527 x 1227

527 x 1227

biały

RAL

chrom

biały

RAL

chrom

biały

RAL

chrom

CX 700

CX 700r

CX 700c

CX 800

CX 800r

CX 800c

CX 900

CX 900r

CX 900c

130

130

95

175

175

175

230

230

230

527 x 697

527 x 697

527 x 697

527 x 997

527 x 997

527 x 997

527 x 1227

527 x 1227

527 x 1227

biały

RAL

chrom

biały

RAL

chrom

biały

RAL

chrom

TYP WYMIARY KOLORMOC

szer. x wys.  mm W

TYP WYMIARY KOLORMOC

szer. x wys.  mm W

Wykonanie specjalne. Przewód przyłączeniowy bez wtyczki.
Połączenie poprzez korpus uchwytu.



K
ELEKTRA udziela 2-letniej gwarancji (licząc od daty zakupu) na suszarki 

łazienkowe ELEKTRA.

Warunki gwarancji

1. Uznanie reklamacji wymaga:

a) instalacji suszarki zgodnie z niniejszą instrukcją montażu

b) dowodu zakupu suszarki łazienkowej

c) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej

2. Gwarancja traci ważność w przypadku dokonywania zmian konstrukcyjnych, 

samodzielnych napraw oraz zerwania lub uszkodzenia tabliczki znamionowej

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń:

a) powstałych w wyniku zdarzeń losowych jak: pożar, powódź, uderzenie 

pioruna, działania środków chemicznych, wystąpienia przepięć w sieci 

elektrycznej

b) mechanicznych suszarki oraz akcesoriów takich jak: przewody 

przyłączeniowe, wtyczki, itp.

c) związanych z niewłaściwym montażem i eksploatacją

4. ELEKTRA w ramach gwarancji zobowiązuje się do poniesienia kosztów 

związanych wyłącznie z wymianą lub naprawą wadliwego produktu 

spowodowanego defektami produkcyjnymi.

Karta 
Gwarancyjna
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Zasilanie: ~230V, 50/60Hz

Moc: 95÷230W (Moc zależy od typu suszarki. Informacja 

o mocy zamieszczona jest na tabliczce znamionowej)

Dane techniczne
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Typ

Kolor

Numer
fabryczny

Data

Podpis Sprzedawcy 
lub Instalatora

Pieczątka
punktu sprzedaży

Uwaga! Reklamacje należy składać wraz z Kartą Gwarancyjną oraz dowodem 

zakupu w miejscu sprzedaży suszarki lub w firmie ELEKTRA.



ÝÝELEKTRA CX

ÍÍÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Ïîëîòåíöåñóøèòåëè

Èñïîëüçóéòå ñóøèëêó ELEKTRA CX äëÿ ñóøêè ìîêðûõ ïîëîòåíåö, 
îäåæäû è ò.ä. Îíà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà â ëþáîì ïîìåùåíèè, 
èìåþùåì ðîçåòêó (~220/230 Â, 50/60Ãö). 

 Êîíñòðóêöèÿ 
ýëåêòðîñóøèëêè ELEKTRA CX  ñòàáèëüíóþ è áåçîïàñíóþ 
ðàáîòó. Òåìïåðàòóðà îòêðûòûõ ÷àñòåé ñóøèëêè íå ïðåâûøàåò 60°Ñ 
äàæå ïðè äëèòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè.

×àùå âñåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
âàííûõ, êóõíÿõ, òóàëåòàõ, ïàðèêìàõåðñêèõ è ò.ä.

îáåñïå÷èâàåò

www.elektra-otoplenie.ru
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ÝËÅÌÅÍÒÛ ÊÐÎÍØÒÅÉÍÀ

1) êîðïóñ ñóøèëêè
2) øóðóï Ì6

3) ìóôòà Ø13
4) øàéáà

5) ãàéêà Ì6
6) âèíò 6õ70
7) êîðïóñ êðîíøòåéí

8) áîëò Ø10 õ 50
9) øóðóï 2,9õ9,5
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ÈÈÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ

1. Ñîáðàòü ýëåìåíòû êðîíøòåéíà, áåç øóðóïîâ(6) è áîëòîâ(8) 
(êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå).

2. Âûáðàòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ñóøèëêè íà ñòåíå.
3. Ïðîñâåðëèòü îòâåðñòèÿ â çàðàíåå íàìå÷åííûõ òî÷êàõ 

è âñòàâèòü áîëòû.
4. Èñïîëüçóÿ âèíòû (6), ïðèêðåïèòü ýëåìåíòû êðîíøòåéíà (7) 

ê ñòåíå (êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå).
5. Èñïîëüçóÿ øóðóïû (9), ïðèêðåïèòü ñóøèëêó ê êðîíøòåéíó 

âìåñòå ñ ýëåìåíòàìè, ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâëåííûìè íà íåå.

www.elektra-otoplenie.ru



Ïðèáîð äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 60 ñì îò âàííîé, 
ðàêîâèíû, óìûâàëüíèêà, äóøåâîé êàáèíêè è ò.ä.
Íåëüçÿ îêóíàòü â âîäó (íàïðèìåð, â âàííó è ò.ä.) êàêóþ-ëèáî ÷àñòü ñóøèëêè. 
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ñóøèëêó â êà÷åñòâå ëåñòíèöû. 
Òåìïåðàòóðà îòêðûòûõ ÷àñòåé ñóøèëêè íå ïðåâûøàåò 60°Ñ. 
Åñëè ïîâåðõíîñòü ñóøèëêè ÷åì-ëèáî íàêðûòà, åå òåìïåðàòóðà ïîäíèìàåòñÿ 
âûøå òåìïåðàòóðû â íåíàêðûòîì ñîñòîÿíèè. Ôàêòè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðà 
çàâèñèò îò òèïà è òîëùèíû ñîõíóùåãî ìàòåðèàëà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå 
íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òåìïåðàòóðó ãëàæåíèÿ, óñòàíîâëåííóþ 
ïðîèçâîäèòåëåì òêàíè.
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ÂÂÂÊËÞ×ÅÍÈÅ È ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÝËÅÊÒÐÎÑÓØÈËÊÈ

Ñóøèëêà íà÷èíàåò ðàáîòàòü, êîãäà øòåïñåëü âñòàâëåí â ðîçåòêó ñ çàçåìëåíèåì 
(220/230Â, 50Ãö) è âûêëþ÷àòåëü óñòàíîâëåí â ïîçèöèþ «1». ×òîáû âûêëþ÷èòü 
ñóøèëêó ïåðåêëþ÷èòå âûêëþ÷àòåëü â ïîëîæåíèå «0» (èëè, ïðè íåîáõîäèìîñòè, 
âûäåðíèòå øòåïñåëü èç ðîçåòêè)

ÓÓÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Òêàíè, ïîìå÷åííûå çíàêîì      (äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà 
150°) è          (äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà 200°) ìîãóò âèñåòü íà 
ñóøèëêå áåç îãðàíè÷åíèé ïî âðåìåíè. Ïðè íàëè÷èè äðóãèõ 
ìàðêèðîâîê, íóæíî îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå, íåò ëè âåðî-
ÿòíîñòè ïðèëèïàíèÿ âîëîêîí òêàíè ê ïîâåðõíîñòè ñóøèëêè.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:

Ïðèáîð íåëüçÿ äåìîíòèðîâàòü èëè ïðîèçâîäèòü ðåìîíò ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Åñëè ïðîèçâîäèòåëü èëè òåõñåðâèñ îáíàðóæèò íàðóøåíèÿ â èñïîëüçîâàíèè, 
ãàðàíòèÿ ñòàíîâèòñÿ íåäåéñòâèòåëüíîé è àííóëèðóåòñÿ.

www.elektra-otoplenie.ru



Âûíèìàéòå øòåïñåëü èç ðîçåòêè ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè ïðèáîðà. Ïðîòðèòå 
ïîâåðõíîñòü ïðèáîðà ãóáêîé èëè òêàíüþ, ñìî÷åííîé âîäîé ñ äîáàâëåíèåì 
ìÿãêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà (íàïðèìåð, æèäêîñòè äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû). Âî âðåìÿ 
÷èñòêè âîäà íå äîëæíà êàïàòü íà ïîâåðõíîñòü ñóøèëêè. Íå èñïîëüçóéòå åäêèå 
èëè àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà è îñòðûå ïðåäìåòû, ò.ê. îíè ìîãóò 
ïîâðåäèòü ïîâåðõíîñòü ñóøèëêè. Íå âêëþ÷àéòå ïðèáîð â ñåòü äî òîãî, êàê åãî 
ïîâåðõíîñòü ñòàíåò ñîâåðøåííî ñóõîé. Íå êðàñüòå âíåøíèå ÷àñòè ïðèáîðà 
êðàñêîé  èëè  ëàêîì.

ÓÓÓÕÎÄ

www.elektra-otoplenie.ru
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CX 700N
CX 700Nr
CX 700Nc
CX 800N
CX 800Nr
CX 800Nc
CX 900N
CX 900Nr
CX 900Nc

130
130

95
175
175
175
230
230
230

527 x 697
527 x 697
527 x 697
527 x 997
527 x 997
527 x 997
527 x 1227
527 x 1227
527 x 1227

Áåëûé
RAL
Õðîì
Áåëûé
RAL
Õðîì
Áåëûé
RAL
Õðîì

CX 700
CX 700r
CX 700c
CX 800
CX 800r
CX 800c
CX 900
CX 900r
CX 900c

130
130

95
175
175
175
230
230
230

527 x 697
527 x 697
527 x 697
527 x 997
527 x 997
527 x 997
527 x 1227
527 x 1227
527 x 1227

Áåëûé
RAL
Õðîì
Áåëûé
RAL
Õðîì
Áåëûé
RAL
Õðîì

Íàíåñåííàÿ áóêâà N  íà ïîëîòåíöåñóøèòåëÿõ ELEKTRA îçíà÷àåò, ÷òî ñîåäèíåíèå 
êàáåëÿ ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ ïðîèñõîäèò ÷åðåç êðîíøòåéí áåç âèëêè íà êîíöå.

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè ÷åðåç êàáåëü ñ åâðîâèëêîé.

Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå. Ñêðûòîå ïîäêëþ÷åíèå ê ïèòàíèþ ÷åðåç êðîíøòåéí.

-- øèðèíà x âûñîòà (ìì) Âò
Òèï Ðàçìåðû Ìîùíîñòü Öâåò

-- øèðèíà x âûñîòà (ìì) Âò
Òèï Ðàçìåðû Ìîùíîñòü Öâåò



www.elektra-otoplenie.ru

ÃÃÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ 
ÒÀËÎÍ

Êîìïàíèÿ ELEKTRA ïðåäîñòàâëÿåò 2 ãîäà ãàðàíòèè íà ïîëîòåíöåñóøèòåëè 
ELEKTRA (îò äàòû ïîêóïêè).

Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà
1) Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè:

a) ïîëîòåíöåñóøèòåëü óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé 
èíñòðóêöèåé ïî ïðèìåíåíèþ;

á) äîêàçàòåëüñòâî ïîêóïêè ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ;
â) ïðàâèëüíî çàïîëíåííûé ãàðàíòèéíûé òàëîí.

2) Ãàðàíòèÿ íåäåéñòâèòåëüíà, åñëè ñäåëàíû ëþáûå èçìåíåíèÿ ê ïðîåêòó 
êîíñòðóêöèè, ïðîèçâîäèëèñü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåìîíòíûå ðàáîòû 
èëè ëèñòîê ñ òåõíè÷åñêèìè äàííûìè áûë óòåðÿí èëè ïîâðåæäåí.

3) Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîâðåæäåíèÿ:
a) ïîÿâèâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, 

íàïðèìåð: îãîíü, íàâîäíåíèå, óäàð ìîëíèè, âîçäåéñòâèå 
ñ õèìè÷åñêèìè ðåàãåíòàìè, ïåðåïàäû â ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ;

á) ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ è àêñåññóàðîâ, 
òàêèå êàê: ñîåäèíèòåëüíûå ïðîâîäà, âèëêè è ò.ä.;

â) ñâÿçàííûå ñ íåïîäõîäÿùåé óñòàíîâêîé è èñïîëüçîâàíèåì.
4) ELEKTRA ãàðàíòèðóåò, êàê ÷àñòü ãàðàíòèè, ïîêðûòü çàòðàòû, ñâÿçàííûå 

ñ çàìåíîé èëè ðåìîíòîì íåèñïðàâëåííîãî ïðîäóêòà ñ ïðîèçâîäñòâåííûì 
äåôåêòîì.
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Ýëåêòðîïèòàíèå: 220/230 Â, 50/60Ãö

Ìîùíîñòü: 95  230 Âò (ìîùíîñòü çàâèñèò îò òèïà ñóøèëêè)
Äàííûå î ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè ñì. íà ìàðêå èçãîòîâèòåëÿ.

~

÷

Òåõíè÷åñêèå äàííûå



www.elektra-otoplenie.ru

18

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà âìåñòå ñ Ãàðàíòèéíûì 
òàëîíîì è ÷åêîì ìàãàçèíà èëè îôèñà ELEKTRA â êîòîðîì áûë êóïëåí 
ïîëîòåíöåñóøèòåëü.

Äàòà

Ïîäïèñü ïðîäàâöà 
èëè óñòàíîâùèêà 

Ïå÷àòü

Òèï

Öâåò

Ôàáðè íûé 

Íîìåð

÷
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www.elektra.eu
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SILVER ACE ’93 BRONZE HELMET ’97 SILVER HELMET ’98 GOLD HELMET ’97 GOLD MEDAL
MTP Poznań ’2001

e-mail: office@elektra.eu

www.elektra.eu

BUSINESS GAZELLES 
2006

SREBRNY AS’93 BRĄZOWY KASK ’97 SREBRNY KASK ’98 ZŁOTY KASK ’97 ZŁOTY MEDAL
MTP ’01

GAZELE BIZNESU'06

ÇÎËÎÒÀß ÌÅÄÀËÜ
ÌÏß 2001

ÇÎËÎÒÀß
ÊÀÑÊÀ '97

ÑÅÐÅÁÐßÍÀß 
ÊÀÑÊÀ ’98

ÁÐÎÍÇÎÂÀß
ÊÀÑÊÀ '97

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 
ÒÓÇ '93

ÁÈÇÍÅÑ GAZELE
2006

BUSINESS GAZELLES 
2008

GAZELE BIZNESU'08

ÁÈÇÍÅÑ GAZELE
2008
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