
Systemy kanałów podpodłogowych
W zgodzie z architekturą



PUK GROUP

Historia naszej firmy zaczęła się w 1995 roku, 
kiedy to PUK-WERKE KG utworzył w Kato- 
wicach oddział PUK TECHNIKA. W kolejnym 
etapie w wyniku zawiązania spółki przez 
Elektromontaż – Łódź SA i PUK-WERKE KG 
Berlin powstała firma EL-PUK Sp. z o.o.               
W kwietniu 2003 roku PUK-WERKE KG nabył 
całość udziałów od strony polskiej, stając               
się tym samym 100% właścicielem. 

Potencjał twórczy i finansowy firmy umożliwił 
Spółce EL-PUK wdrożenie nowoczesnych 
rozwiązań konstrukcyjnych oraz budowę 
nowych linii technologicznych do produkcji 
szerokiej gamy wyrobów należących do 
systemu tras kablowych. 

- konstrukcje wsporcze systemu
fotowoltaicznego.

Firma EL-PUK oferuje montaż tras kablowych, 
systemów podpodłogowych oraz instalacji 
systemów fotowoltaicznych. Wykwalifikowana 
kadra, a także wieloletnie doświadczenie 
pozwala na realizację praktycznie każdej 
inwestycji.

System zarządzania Spółki jest zgodny                
z wymaganiami normy ISO 9001:2008, co 
potwierdza certyfikat wydany przez TÜV 
Rheinland.

Od roku 2016 firma PUK-Werke KG działa 
pod nową nazwą  PUK GROUP.

W ofercie firmy EL-PUK są także wyroby 
produkowane przez naszych zagra- 
nicznych partnerów. Oferowane wyroby 
spełniają wymagania Dyrektyw, rozporzą- 
dzeń i norm przedmiotowych, co zostało   

udowodnione badaniami. Własności pro- 
duktów potwierdzają certyfikaty, atesty i świa- 
dectwa dopuszczenia wydane przez upraw- 
nione jednostki badawcze.

Dostawy obejmują:

- drabinki kablowe (w tym drabinki

- korytka kablowe siatkowe, blaszane
(w tym korytka samonośne),

samonośne),
- konstrukcje kablowe pionowe,
- osprzęt nośny i mocujący,
- uchwyty kablowe,
- kształtowniki,
- wyroby należące do systemu 

z klasyfikacją E30 - E90,
- elementy systemu podpodłogowego,

Nasze produkty eksportowane są między 
innymi do następujących państw: Austria, 
Białoruś, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, 
Hiszpania, Holandia, Indie, Korea Południowa, 
Litwa, Łotwa, Estonia, Meksyk, Niemcy, 
Norwegia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Sri 
Lanka, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, U.A.E., 
Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania. 

Na wyroby wystawiane są deklaracje                
zgodności uprawniające do wprowadzenia   
do obrotu na obszarze Europejskiej Wspól- 
noty Gospodarczej.

Nasza historia
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Nasze dane kontaktowe w kraju

Centrala
Telefon: 

Rejon Centralno-Zachodni
Telefon: 

+48 42 211 88 10
1   

+48 601 787 990
Rejon Centralno-Zachodni2   

Rejon Centralno-Wschodni
Telefon: +48 603 503 706

3   

Rejon Północno-Zachodni
Telefon: +48 601 397 905

4   

Rejon Południowo-Zachodni
Telefon: +48 663 749 285

5   

Rejon Południowy
Telefon: +48 691 694 439

6   

Telefon: +48 663 748 409

Doradcy Techniczno-Handlowi

Dział Konstrukcyjno-

Dział Konstrukcyjno-

Projektowy
Telefon: +48 42 211 88 18
Telefon: +48 42 211 88 31

Telefon: +48 42 211 88 31

Dział Ofert
Telefon: +48 42 211 88 25
Telefon: +48 42 211 88 24
Telefon: +48 42 211 88 38
Telefon: +48 42 211 88 23
oferty@elpuk.com.pl

konstrukcyjny@elpuk.com.pl

Dział Zaopatrzenia
Telefon: +48 42 211 88 28
zaopatrzenie@elpuk.com.pl

konstrukcyjny@elpuk.com.pl

Dział Budów
Telefon: +48 42 211 88 26

budowy@elpuk.com.pl
Telefon: +48 42 211 88 30

EL-PUK Sp. z o.o.
Centrala

Sekretariat

ul. Kościelna 15 Telefon: +48 42 211 88 11

Dział Sprzedaży
Telefon: +48 42 211 88 10

Telefon: +48 42 211 88 12

Dział Logistyki
Telefon: +48 42 211 88 17

Dział Transportu i Dostaw
Telefon: +48 42 211 88 11

Telefon: +48 42 211 88 01
Fax: +48 42 211 88 04

Dział Kontroli Jakości
Telefon: +48 42 211 88 18

Dział Marketingu i Exportu
Telefon: +48 42 211 88 27

Telefon: +48 42 211 88 17
handel@elpuk.com.pl

logistyka@elpuk.com.pl

transport@elpuk.com.pl

sekretariat@elpuk.com.pl

kontrolajakosci@elpuk.com.pl

marketing@elpuk.com.pl

Rejon Południowo-Wschodni
Telefon: +48 601 520 658

7   

Rejon Północno-Wschodni
Telefon: +48 609 940 909

8A   

Rejon Północny
Telefon: +48 601 397 905

9   

rejon9@elpuk.com.pl

Rejon Północno-Wschodni
Telefon: +48 607 732 560

8B   

rejon8b@elpuk.com.pl

rejon8a@elpuk.com.pl

rejon7@elpuk.com.plrejon1@elpuk.com.pl

rejon2@elpuk.com.pl

rejon3@elpuk.com.pl

rejon4@elpuk.com.pl

rejon5@elpuk.com.pl

rejon6@elpuk.com.pl

Telefon: +48 42 211 88 14

Rejon Warszawa
Telefon: +48 607 732 560

8   

rejon8@elpuk.com.pl
Telefon: +48 609 940 909

Dział Produkcji
Telefon: +48 42 211 88 32

produkcja@elpuk.com.pl

Telefon: +48 42 211 88 33
Telefon: +48 42 211 88 19Projektowy

Systemy fotowoltaiczne

EL-PUK Sp. z o.o.
Magazyn

Sprzedaż

al. Roździeńskiego 188

Telefon: +48 691 111 585
Telefon: +48 693 330 669
katowice@elpuk.com.pl

Centrala - Zakład produkcyjny

Magazyn

1

3

6

Ostrołęka
Toruń

Skierniewice

Wrocław

Wałbrzych

Biała Podlaska

Nowy Sącz

Częstochowa
Kielce

Opole

Piotrków Trybunalski Radom

Jelenia Góra

Legnica
Lublin

Chełm

Zamość

Tarnobrzeg

Rzeszów

Przemyśl

Kraków

Kalisz

Sieradz

Konin

Poznań Płock

Ciechanów

Piła

Gorzów Wielkopolski

Szczecin

Bydgoszcz

Białystok

Suwałki

Olsztyn

Elbląg

Gdańsk

Słupsk

Koszalin

7

5

9

2

8A

8B
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8 Warszawa

Leszno
Zielona Góra

Katowice

Konstantynów
Łódzki

95-050 Konstantynów Łódzki

40-203 Katowice
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Nasze grupy produktowe

Trasy kablowe Uchwyty kablowe Systemy podpodłogowe

System - SolarlinePrzemysł

Specjalnie dla zakładów przemysłowych 

opracowana została grupa asortymen- 

towa spełniająca najwyższe standardy 

bezpieczeństwa, w skład której wchodzą:

- systemy samonośne

- drabiny morskie

- konstrukcje wsporcze

- profile

System konst rukc j i  wsporczych                   

dla paneli fotowoltaicznych oparty jest 

na zastosowaniu różnego rodzaju 

standardowych profili montażowych. 

Łatwość adaptacji typowych profili                

do montażu uchwytów do paneli 

fotowoltaicznych pozwala na elastyczne 

wykorzystanie elementów składowych, 

a także na łatwość w obsłudze całego 

systemu. Bazując na ustalonych para- 

metrach, oferujemy system do monta-                   

żu paneli fotowoltaicznych sprawdzony 

pod względem statycznym, ale jedno- 

cześnie bezkonkurencyjny cenowo.

Kompletne rozwiązania dla wszystkich 

typów zastosowań:

- systemy kanałów związanych

- komponenty systemu dla podłóg

- systemy kanałowe pokryte jastrychem

- osprzęt instalacyjny i puszki instalacyjne

   z jastrychem

podwójnych i podniesionych

wykonane ze stali ocynkowanej zanurze- 

niowo-ogniowo, stali szlachetnej, mosią- 

dzu, miedzi, aluminium oraz z tworzyw 

sztucznych.

Oczywiście, nasze trasy kablowe, 

kanały podpodłogowe, oraz systemy 

do montażu paneli PV oferujemy                   

z opcjonalną usługą montażu.

Gruntownie wypróbowane i przetes- 

towane rozwiązania dla racjonalnego            

i bezpiecznego montażu, jednego, 

dwóch lub trzech przewodów (kabli)              

o średnicy do 175 mm. System umoż- 

liwia montaż uchwytów w kanałach             

o zróżnicowanych wymiarach, do profili 

stalowych lub bezpośrednio do ściany. 

Uchwyty wykonane są z stali ocynko- 

wanej (odpornej na korozję), ze stali 

szlachetnej - niemagnetycznej, a także               

z aluminium.

Sprawdzone kompletne rozwiązania,           

w skład których wchodzą:

- korytka kablowe siatkowe i blaszane 

- drabinki kablowe

- konstrukcje nośne

Przetestowane i niezawodne rozwiązania 

składają się z elementów produkowanych 

seryjnie. Duża powtarzalność produkowa- 

nych elementów, pozwoliła na obniżenie 

cen jednostkowych produktów, co czyni 

system bardzo efektywnym kosztowo.

- systemy samonośne
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Kanały podłogowe związane

Kanały podłogowe związane
z jastrychem dla dużych obciążeń 7

Kanały podłogowe związane
z jastrychem - system Chali 8

Kanały podpodłogowe pokryte
jastrychem 9

Kanały podpodłogowe pokryte

kablowych 10

Kasety i puszki wykonane z tworzywa
11

Kasety podłogowe wykonane ze stali 
12

Systemy kanałów podpodłogowych

Kasety podłogowe wykonane ze stali 
13

System BODO 14

Kasety kompaktowe 15

(w tym 45x45 mm) 16

jastrychem wykonane z korytek

Osprzęt instalacyjny modułowy

sztucznego

nierdzewnej

nierdzewnej z ramką ochronną

Niezbędne informacje do doboru
17

6

Przykładowe realizacje 18

z jastrychem

systemu



Systemy kanałów podpodłogowych
Kanały podłogowe związane z jastrychem

Przykładowe realizacje:

Dane techniczne: Przeznaczenie:

– maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 500 kg,

– przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho,

– zastosowany materiał: stal ocynkowana,

– minimalna głębokość montażu - 60 mm,

Materiały wypełniające pokrywę:

 – sale konferencyjne, hotele,

– pomieszczenia biurowe,

– biblioteki.

– dywany, wykładziny.

– panele podłogowe, 

– długość: 2000 mm.

– szerokości: 200 / 300 / 400 / 500  mm,
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Systemy kanałów podpodłogowych
Kanały podłogowe związane z jastrychem dla dużych obciążeń

Przykładowe realizacje:

Dane techniczne: Przeznaczenie:

– maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 2500 kg,

– przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho,

– zastosowany materiał: stal ocynkowana,

– minimalna głębokość montażu - 90 mm,

– hale produkcyjne i magazynowe,

– dworce, lotniska,

– salony samochodowe, centra handlowe.

Materiały wypełniające pokrywę:

– fabryczne wypełnienie - blacha ryflowana.– długość: 3000 mm (pokrywa 1000 mm).

– szerokości: 194 / 294 / 394  mm,
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Systemy kanałów podpodłogowych
Kanały podłogowe związane z jastrychem - system Chali - kanał z wyprowadzeniem szczotkowym

Dane techniczne:

 – zastosowany materiał: stal ocynkowana,

 – ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - bez ograniczeń,

 

 – przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho,

– maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 500 kg,

Przeznaczenie:

 – sale konferencyjne, hotele,

– pomieszczenia biurowe,

– biblioteki.

– minimalna głębokość montażu - 85 mm,

Przykładowe realizacje:

Materiały wypełniające pokrywę:

– dywany, wykładziny,

– panele podłogowe. – długość: 2000 mm.

– szerokość: 255 mm,
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Systemy kanałów podpodłogowych
Kanały podpodłogowe pokryte jastrychem

Dane techniczne: Przeznaczenie:

 – hale produkcyjne i magazynowe, dworce, lotniska, 

– pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, hotele,

– salony samochodowe, centra handlowe, biblioteki.

Przykładowe realizacje:

– zastosowany materiał: stal ocynkowana,

– dostępne wykonania: kanał 2 torowy / 3 torowy,

– wysokości: 28 / 38 / 48 mm,

– szerokości: 190 / 250 / 350  mm,

– długość: 3000 mm.
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Systemy kanałów podpodłogowych
Kanały podpodłogowe pokryte jastrychem wykonane z korytek kablowych

Dane techniczne:

Przykładowe realizacje:

– zastosowany materiał: stal ocynkowana,

– dostępne wykonania: kanał 2 torowy / 3 torowy,

– wysokości: 35 / 42 / 60 / 85 / 110 mm,

– szerokości: 300 / 400 / 500  mm,

– długość: 3000 mm.

Przeznaczenie:

 – hale produkcyjne i magazynowe, dworce, lotniska, 

– pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, hotele,

– salony samochodowe, centra handlowe, biblioteki.
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Systemy kanałów podpodłogowych
Kasety i puszki wykonane z tworzywa sztucznego

Dane techniczne:

 – zastosowany materiał: tworzywo sztuczne,

 – ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - od 8 do 12 sztuk,

 – dostępne wykonania: okrągłe, prostokątne, kwadratowe,

 – przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho,

– maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 200 kg,

Przeznaczenie:

 – sale konferencyjne, hotele,

– pomieszczenia biurowe,

– biblioteki.

– minimalna głębokość montażu - 65 mm.

Przykładowe realizacje:

Materiały wypełniające pokrywę:

– dywany, wykładziny,

– panele podłogowe.
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Systemy kanałów podpodłogowych
Kasety podłogowe wykonane ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Przykładowe realizacje:

Materiały wypełniające pokrywę:

– marmur, kamień, gres, beton, stal nierdzewna,

– panele podłogowe, deska, wykładzina, linoleum.

– hale produkcyjne i magazynowe,

– dworce, lotniska, stadiony,

– salony samochodowe, centra handlowe.

Przeznaczenie:

 

 

 – dostępne wykonania: okrągłe, prostokątne, kwadratowe,

 – przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho i mokro,

– maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 2000 kg,

– minimalna głębokość montażu - 80 mm.

– ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - do 12 sztuk,

– zastosowany materiał: stal nierdzewna,
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Systemy kanałów podpodłogowych

Dane techniczne: Przeznaczenie:

Przykładowe realizacje:

Materiały wypełniające pokrywę:

– sale konferencyjne, hotele, pomieszczenia biurowe,

– dworce, lotniska, salony samochodowe,

– stadiony, siłownie, baseny, centra handlowe. 

 

 

 – dostępne wykonania: kwadratowe, prostokątne,

 – przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho,

– maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 200 kg,

– minimalna głębokość montażu - 80 mm.

Kasety podłogowe wykonane ze stali nierdzewnej z ramką ochronną

– marmur, kamień, gres, beton, stal nierdzewna,

– panele podłogowe, deska, wykładzina, linoleum.

– ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - do 12 sztuk,

– zastosowany materiał: stal nierdzewna,

13



Systemy kanałów podpodłogowych
System BODO

Dane techniczne: Przeznaczenie:

Przykładowe realizacje:

Materiały wypełniające pokrywę:

– pokrywa fabrycznie wypełniona (możliwość anodowania).

– sale konferencyjne, hotele, pomieszczenia biurowe,

– dworce, lotniska, salony samochodowe,

– stadiony, siłownie, baseny, centra handlowe. 

– zastosowany materiał: stal nierdzewna, aluminium, mosiądz, 

 

 – dostępne wykonania: okrągłe,

 – przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho i mokro,

– maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 1500 kg,

– minimalna głębokość montażu - 87 mm.

– ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - do 2 sztuk,
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Systemy kanałów podpodłogowych
Kasety kompaktowe

Dane techniczne: Przeznaczenie:

Przykładowe realizacje:

Materiały wypełniające pokrywę:

– pokrywa fabrycznie wypełniona (wersja z tubusem),

– sale konferencyjne, hotele, pomieszczenia biurowe,

– dworce, lotniska, salony samochodowe,

– stadiony, siłownie, baseny, centra handlowe. 

– zastosowany materiał: stal nierdzewna, stal ocynkowana, 

 – ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - do 12 sztuk,

 – dostępne wykonania: kwadratowe, prostokątne,

 – przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho i mokro,

– maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 2000 kg,

– minimalna głębokość montażu - 70 mm,

– marmur, kamień, gres, beton, stal nierdzewna,

– panele podłogowe, deska, wykładzina, linoleum, wykładzina.

– kasety fabrycznie wyposażone w elementy szalunkowe.
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Systemy kanałów podpodłogowych
Osprzęt instalacyjny modułowy (w tym 45x45 mm)

Dane techniczne: Przeznaczenie:

Przykładowe realizacje:

– wszystkie puszki i kasety będące w naszej ofercie,– gniazda zasilające i gniazda z kluczem: 1x / 2x / 3x / 4x, 

 – gniazda TV / TV-SAT / RADIO,

 – gniazda LAN, telekomunikacyjne,

 – maskownice, zaślepki, osłony gniazd LAN,

– moduły ochrony przepięciowej,

– puszki instalacyjne fabrycznie konfekcjonowane.

– gniazda Composite Video (cinch), USB, VGA, HDMI,
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1. Jaki system podłogi jest planowany / zastosowany?

  jastrych wyrównany

  kanał podpodłogowy

  podłoga podwójna 
lub techniczna

3. Typ wylewki

  jastrych zespolony

  gorący asfalt

5. Wykończenie podłogi

  dywan / wykładzina

  linoleum

  parkiet

  kamień

  asfalt

  inne:  

7. Typ kaset / puszek

  okrągłe

  czworokątne

9. Osprzęt

liczba gniazd zasilających:

  szt.

liczba gniazd data:

  szt.

4. Obciążenie systemu

  obciążenie biurowe

  duże obciążenie

6. Sposób czyszczenia podłogi

  podłogi czyszczone

  podłogi czyszczone

8. Materiał

  stal nierdzewna

  plastik

10. Wersja regionalna

 s ystem gniazd Schuko 

 brytyjski system gniazd

 francuski system gniazd

 szwajcarski system gniazd

2. Konstrukcja podłogi

A

B

C
D

A) całkowita wysokość podłogi z wykończeniem  mm
B) grubość wykończenia podłogi  mm
C) całkowita konstrukcja podłogi  mm
D) grubość wylewki / jastrychu   mm

  na sucho

  na mokro

  podłogowego
  do poziomu kanału

  jastrych pokrywający

podniesiona

Systemy kanałów podpodłogowych
Niezbędne informacje do doboru systemu
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Systemy kanałów podpodłogowych
Przykładowe realizacje
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Systemy kanałów podpodłogowych
Przykładowe realizacje

19



www.elpuk.com.pl© EL-PUK Sp. z o.o.  |  PUK-FOL UFS REF  |  MP  |  PL  |  1000  |  2020-06-20

Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiekolwiek powielanie 
elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego 
dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.
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