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Krzysztof Langer
dyrektor generalny

Drodzy Klienci i Partnerzy,

nasza firma jest jednym z czołowych producentów, jeśli chodzi o rozwiązania 
dla branż energetycznej i elektrotechnicznej. Kompleksowa i ciągle 
poszerzająca się oferta, elastyczne podejście do potrzeb rynku oraz wysoka 
jakość produktów powodują, że spora grupa naszych Klientów i Partnerów, 
decyduje się na wieloletnią współpracę. 

Owocem nawiązanych relacji jest dynamiczny rozwój firmy ‒	przez ostatnie 
4 lata zwiększyliśmy zatrudnienie dwukrotnie. 

Obecnie w Spółce pracuje około 100 osób. Ciągły rozwój i wysokie standardy 
obsługi, które wyznaczyliśmy wiele lat temu, są gwarancją że Incobex-Elplast 
jest dla Państwa solidnym partnerem w biznesie.

WYSOKA JAKOŚĆ 
PRODUKTÓW PRZY 

ZACHOWANIU 
KONKURENCYJNEJ 

CENY
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BEZPIECZEŃSTWO 
- PRODUKTY 
SPEŁNIAJĄCE 
WSZYSTKIE 
NIEZBĘDNE 

NORMY 
WYMAGANE 

W ENERGETYCE

ELASTYCZNA 
OFERTA, KTÓRA 

PRZEKŁADA SIĘ NA 
DOPASOWANIE 

PRODUKTÓW DO 
POTRZEB KLIENTA

ZOPTYMALIZOWANY 
PROCES PRODUKCYJNY 

ORAZ DOBRA 
LOGISTYKA DAJĄ 

GWARANCJĘ 
TERMINOWYCH 

DOSTAW

KOMPETENTNY 
ZESPÓŁ ORAZ 

ŁATWOŚĆ 
SKŁADANIA 
ZAMÓWIEŃ
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ź Powstanie firmy.
ź Działalność handlowa 

w zakresie sprzedaży 
obudów i rozdzielnic.

2003-2012
ź Krzysztof Langer obejmuje 

stanowisko dyrektora 
generalnego spółki.

ź Powstanie działu produkcji 
z tworzyw sztucznych 
- dział PLASTIC.

ź Powstanie narzędziowni 
- działu TOOLS.

2012 2013
ź Przebudowa i remont firmy.
ź Adaptacja starych budynków 

i hal produkcyjnych.
ź Powstanie działu METAL BOX 

produkującego szafy 
uniwersalne i szafy ramowe.

Nasza historia
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2015 2017 2019

2016
ź Rozpoczęcie produkcji 

rozdzielnic metalowych 
na bazie własnych 
systemów obudów 
metalowych.

ź Otwarcie lakierni.

2017-2020
ź Ciągły rozwój firmy 

i sprzedaży.
ź Otwarcie oddziału Gliwice.
ź Otwarcie oddziału Łódź.
ź Wyróżnienie Gazele 

Biznesu 2018.

www.incobex-elplast.com.pl



Na przestrzeni lat dostarczyliśmy wielu rozwiązań, które codziennie staramy się optymalizować, reagując 
na potrzeby rynku. Naszą pasją jest szukanie nowych pomysłów, mogących ułatwić codzienną pracę 
Klientów oraz zaoszczędzić ich pieniądze. Decydując się na współpracę, mogą Państwo być pewni, że 
otrzymają sprawdzone rozwiązania, które są owocem naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia.
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„Wiedza i doświadczenie, stojące 
                                 za każdym produktem”

Przedłużeniem biura projektowego jest dobrze wyposażony dział TOOLS, w którym powstają narzędzia 
technologiczne, niezbędne do produkcji szaf metalowych oraz akcesoriów z tworzyw sztucznych.

Intensywna kooperacja doświadczonych pracowników działu TOOLS z konstruktorami, zapewnia firmie 
łatwość i wysoką elastyczność we wdrażaniu nowych projektów.

„Niezależność jest równa elastyczności”
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Jakość jest naszą obietnicą w Incobex-Elplast. 

To dlatego staramy się dbać o odpowiednią kontrolę na każdym etapie produkcji. Zadanie to umożliwiają 
ustalone procedury, precyzyjne narzędzia pomiarowe oraz wieloletnie doświadczenie pracowników 
działu. To dla nas klucz do utrzymania wysokich standardów, czego efektem jest niezawodność i trwałość 
produktów ‒	to podstawa również Państwa sukcesu. 

„Niezawodność dzięki precyzyjnym         
                       wytycznym, dotyczącym jakości”
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Precyzyjne maszyny wtryskowe renomowanych marek oraz dopracowane narzędzia technologiczne, 
wykonane w dziale TOOLS, w rękach wykwalifikowanych operatorów gwarantują wysoką powtarzalność.

Przekłada się ona na jakość i trwałość elementów, wykonanych z tworzyw sztucznych, i dzięki tym cechom, 
akcesoria produkowane w Incobex-Elplast mogą być kojarzone z solidnością ‒	kluczową dla użytkowników 
naszych produktów.

„Wyznacznik jakości to  
  solidność wykonania”

www.incobex-elplast.com.pl



W Incobex-Elplast wszystko działa sprawnie.

Dobrze zaprojektowany proces technologiczny, nowoczesny park maszyn, własna linia lakiernicza, 
a przede wszystkim doświadczona i wykwalifikowana załoga, to gwarancja doskonałej jakości 
oraz konkurencyjnych terminów realizacji zamówień.

„Nowoczesna produkcja  
                   gwarancją Państwa sukcesu”
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Prawie wszystkie produkowane akcesoria elektrotechniczne, utrzymujemy na półkach magazynowych, 
dzięki czemu są dostępne od ręki.

Obudowy metalowe bądź rozdzielnice, zaraz po przekazaniu z produkcji, są pakowane i zabezpieczane 
przed uszkodzeniami w transporcie, a następnie wysyłane do Państwa z pomocą optymalnie dobranych 
partnerów logistycznych.

„Zamówienie dzisiaj –                  
          natychmiastowa wysyłka”

www.incobex-elplast.com.pl
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Aby zadbać o wysoki standard obsługi, nasz zespół przedstawicieli terenowych jest zawsze dostępny 
dla naszych Klientów, gwarantując fachową pomoc i doradztwo. Jednocześnie, w biurze wsparcia 
sprzedaży, spotkać można ludzi, którzy postarają się rozwiązać każdy problem, jaki może się pojawić 
w trakcie współpracy. Wierzymy, że odpowiedni kontakt jest podstawą dla budowania partnerstwa, 
i umożliwia wspólne osiąganie biznesowych celów.

„Dbamy o Państwa potrzeby”
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Na naszą pomoc mogą Państwo liczyć nie tylko w dziale sprzedaży. Nasi specjaliści ds. produktu, wraz 
z doświadczonymi pracownikami produkcji, są gotowi odpowiedzieć na każdą wątpliwość, dotyczącą 
produktu, lub znaleźć optymalne rozwiązanie, dopasowane do Państwa konkretnej aplikacji.

„Od ekspertów dla ekspertów”

www.incobex-elplast.com.pl



Usługi

W spółce INCOBEX-ELPLAST biuro konstrukcyjne jest 
miejscem strategicznym. Wyposażenie technologiczne 
jest na bardzo wysokim poziomie, a pracownicy 
techniczni świetnie przygotowani. Tutaj hasłem 
rozpoznawczym jest słowo „INNOWACYJNOŚĆ”. 
Wszystkie projekty są przygotowywane przy pomocy 
najnowocześniejszych programów konstrukcyjnych 3D 
oraz narzędzi umożliwiających wykonanie modeli. 

Biuro konstrukcyjne 

Świadczone usługi:
l Projektowanie oraz produkcja form: wtryskowych, 

tłocznych i wykrojników.
l Produkcja seryjna elementów wykonanych ze stali, 

tworzywa, aluminium miedzi oraz żeliwa, według 
dokumentacji dostarczonej przez klienta lub na 
podstawie własnego projektu. 

W skład parku maszynowego wchodzą: centra 
obróbcze, tokarki, frezarki, szlifierki, drążarki wgłębne, 
drążarki drutowe.

Obróbka Skrawaniem 

O f e ru j e m y  P a ń s t w u  k o m p l e k s o w ą  o b s ł u g ę 
przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Specjalizujemy się w produkcji elementów z tworzyw 
takich jak: poliamidy, polistyreny, polipropyleny, 
poliwęglany wszelako modyfikowane.
Swoją produkcję opieramy na maszynach do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych znanych i 
renomowanych producentów europejskich Arburg 
oraz Battenfeld.
Produkujemy elementy dla branży elektrotechnicznej 
i elektrycznej. 

Przetwórstwo tworzyw 
sztucznych 
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Obróbka plastyczna czyli  nadanie elementom 
określonego kształtu, w wyniku działania nacisku, 
powodującego przekroczenie granicy plastyczności.
Metoda ta jest bardzo popularna, gdyż poprawia 
właściwości mechaniczne materiału, dając możliwość 
nadania skomplikowanych kształtów, przy zachowaniu 
niskich kosztów jednostkowych produkcji. 
Posiadamy nowoczesny park maszynowy do obróbki 
plastycznej blachy, w skład którego wchodzą maszyny 
takie jak: prasy krawędziowe, prasy hydrauliczne, prasy 
mimośrodowe, gilotyny do cięcia blach, wykrawarki 
numeryczne CNC.

Obróbka plastyczna blach 

Technika druku,  polegająca na ręcznym lub 
mechanicznym przeciskaniu farby za pomocą rakla 
przez formę drukarską, sporządzoną na specjalnym 
sicie.
Sito pokryte jest emulsją, na której odwzorowany jest 
drukowany obraz.
Przeciskana farba przechodzi przez te obszary sita, 
które nie są pokryte emulsją.

Sitodruk 

Ř Metody spawania:
l Spawanie MIG/MAG
l Spawanie metodą TIG
l Zgrzewarki punktowe do zgrzewania blach
l Zgrzewarki umożliwiające przypawanie kołków 

lub trzpieni gwintowanych

Ř Materiały spawane:
l Stal czarna
l Aluminium
l Stal nierdzewna
l Napawanie

Spawanie
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