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«Elema» - to jest duża 

kompania, która pomyślnie 

działa w sferze produkcji na 

terenie Europy ubrania 

wierzchniego dla kobiet (w 

zasadzie) i mężczyzn. 

Wysoka jakość produktów, 

nowoczesne materiały, 

włoskie tkaniny i przystępne 

ceny - to wszystko 

pozytywnie i zyskownie 

odróżnia produkty marki «Elema» na rynku ubrania wierzchniego. Dodatkowe 

informacje, w tym ceny hurtowe i warunki współpracy Państwo może zobaczyć 

na stronie kompanii www.elema.by. 

Dziś «Elema» oferuje poniższą linię ubrania: 

 Klasyczne ubranie dla kobiet - Elema СLASSIC; 

 Młodzieżowe ubranie - Elema YOUR LINE;  

  Premium kolekcja - Elema P R E M I U M  

 

«Elema Premium» - limitowana seria ekskluzywnego desingu w segmencie 

«pret-a-portedelux». 

«Elema Classic» - linia dla miłośników stylu klasycznego i funkcyjności w 

segmencie ceny «hightbridge». 

«Elema YourLine» - linia młodzieżowa posiadująca nowoczesne kreatywne 

ubranie z niedrogiej tkaniny. 

 

Produkty «Elema» są zrobione z miękkiej tkanki zawierającej alpakę, 

kaszmir, moher, Virgin wełnę, futro naturalne, welur, zamsz ozdobiona w 

piękną akcesoria - to wszystko nie pozwoli zostać obojętnym. 
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Asortyment:  

Palto, półpalto zimowe, między sezonowe (jesień-zima, wiosna-lato) z 

różnego rodzaju materiałów z wykorzystaniem aktualnych modnych decyzji.  

Kurtki, płaszcze; 

Żakiety, spódnice, spodnie, sukienki, bluzki, kamizelki; 

Zróżnicowany asortyment ubrania letniego. 

 

«Elema» jest jedną z niewielu firm, która posiada certyfikat dla produkcji 

odzieży dla dzieci dla kompanii «Marks & Spencer».  

Wśród innych partnerów są takie znane marki jak "GarryWeber", "Shani", 

"BHS", "Next", "House of Fraser" «Odri» itp.  

«Elema» współpracuje ze znanymi firmami z Wielkiej Brytanii, Francji, 

Niemiec, Szwecji, Holandii, krajów bałtyckich i WNP. 

 

Współpraca z «Elemą» to:  

 Stabilny pod względem finansowym partner.  

 Lokalizacja w centrum Europy, co powoduje obniżenie kosztów dostawy 

towarów. 

 Zdolność produkcyjna (wydajność) przedsiębiorstwa pozwala produkować do 

3000 wyrobów dziennie. 

 Szybki i doskonały proces dostarczania próbek; 

 

Przy tym rocznie: 

 Wykonuje się odnowa modeli na 80%; 

 produkuje się 4 sezonowe kolekcji (do 150 modeli w jednej kolekcji). 

Kompania posiada: 

 nowoczesny system 

komputerowy "Assyst", 

"Gerber" i laboratorium do 

testowania i badania 

materiałów. 

 Automatyczny system cięcia. 

 Sprzęt i wyposażenie do 

produkcji linii "Pfaff", 

"Yuky", "Kannegiesser", 

"Sussman", "Dürkopp", "AFD-incorporated", "Veit"; 

 System zarządzania jakością spełnia wymagania standardu ISO 9001 i 

ekologicznego - ISO14000. 

Połączenie nowoczesnych materiałów, wysokiej jakości i przystępnych cen 

odróżnia wyroby firmy i spełnia wysokie wymagania konsumentów, zadowala 



zróżnicowane gusta nowoczesnych kobiet, uważnie obserwujących najnowsze 

trendy w modzie.  

«Elema» jest stałym uczestnikiem międzynarodowych wystaw na Białorusi, 

w Rosji, Kazachstanie i krajach Bałtyckich. 

Firma «Elema» jest gotowa do nawiązania kontaktów biznesowych i 

wzajemnie korzystnej 

współpracy z firmami 

poszukującymi 

odpowiedzialnych partnerów. 

Firma pracuje z elastycznym 

systemem płatności za towar. 

W zależności od ilości 

zamówionych artykułów działa 

system ulg i preferencji. 

Uzgodnienie terminów możliwości odebrania produktów i ich wysyłka 

odbywa się z ewentualnym pracownikiem Państwa do sp. sprzedaży.  

Po otrzymaniu pieniędzy zamówione i wybrane przez Państwo towary zostaną 

opakowane i wysłane. 

Dodatkowe dane kontaktowe:  

Telefon do menażera działu handlowego Firmy «Elema»:  

(+ 37517)  3490233; 2237427; 3490234,  

e-mail: commercial@elema.by  

 

«Elema» jest zawsze chętna do wzajemnej i skutecznej współpracy!!!! 


