łączność
radio

zabezpieczenia
security

nawigacja
navigation

systemy wojskowe
military

kim jesteśmy

who we are

Działamy od 1993 roku jako dostawca usług
serwisowych na potrzeby wojska, przemysłu i klientów
rządowych.
Wykonujemy naprawy, wdrożenia systemów, a także
projekty pilotażowe. Wszystkie nasze usługi i produkty
powstają z zachowaniem zasad systemu jakości wg
ISO9001:2000 i AQAP2110:2006.
Wdrożony system WSK i Certyfikat Bezpieczeństwa
Przemysłowego umożliwiają nam wykonywanie
nawet najbardziej wymagających zadań.

ELSON was established in 1993 as highest quality level
service provider for military, government and
industrial customers.
We provide repair services, system integrations and
custom projects. All our services and products are
developed, designed and manufactured according to
ISO9001:2000 and AQAP2110:2006 quality systems.

nasza misja

our mission

"Systematyczne podnoszenie jakości usług, której
odzwierciedleniem jest zadowolenie i przywiązanie
klienta jest podstawowym kryterium funkcjonowania
naszej firmy."

"Our basic rule is to improve the quality of our
services and products that reflects in our customers
satisfaction and attachment"

Oferujemy urządzenia i oprogramowanie
nawigacyjne, radiotelefony, anteny, oraz sprzęt wg
własnych projektów i produkcji, interkomy łączności
wewnętrznej CHAT do pracy w ciężkich warunkach
wraz z akcesoriami, rozgłośnie manewrowe EN-8DX,
akcesoria nawigacyjne.

We provide navigational equipment and software,
radios, antennas, custom designed and manufactured
equipment, CHAT intercom system for operation in
demanding environment with accessories, EN-8DX
marine broadcasting stations, navigational
accessories.

nasze usługi

our services

- Wdrożenia
- Naprawy awaryjne
- Konserwacje systemów i urządzeń

- Development
- Integration
- Emergency Repairs
- Maintenance

nasze produkty
- Systemy Radiowe
- Zabezpieczeń
- Łączności
- Nawigacyjne
- Morskie
- Lotnicze
- Lądowe

our products
- Radio
- Security
- Navigation
- Marine
- Aviation
- Land based systems

ZARZĄDZANIA

SYSTEM

Wojskowe Centrum
Normalizacji, Jakości
i Kodyfikacji

Certyfikowany na zgodność z:

PN-EN ISO 9001:2001
i PN-N-19001:2006

AQAP 2110:2006

ELSON

Wejherowo Reda
Rumia

Kosakowo

Gdynia
Szemud

Sopot

Gdańsk
Kartuzy

Żukowo
Obwodnica

www.elson.pl
www.nobeltec.pl
elson@elson.pl
ELSON SP.J.
ul. Nagietkowa 5 0048 58 679 2906
81-198 Kosakowo 0048 58 679 2960
0048 58 679 2961 fax
POLAND

