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O FIRMIE

ABC  ELEKTRONIK, działająca na rynku od 1995, jest importerem 
i dystrybutorem elementów elektronicznych. Naszą główną spe-
cjalnością jest kompatybilność elektromagnetyczna. Oferujemy 
pełny zakres materiałów i produktów związanych z  tą tematyką, 
zarówno w zakresie ochrony przed zakłóceniami promieniowanymi, 
jak i przewodzonymi.

ABC  Elektronik  Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10, 38-300  Gorlice
tel. 18 353 66 65, faks 18 353 68 33, www.abcpol.pl, info@abcpol.pl
Kontakt z klientem: tel. 18 353 66 65, 18 353 68 92, faks 18 353 68 33

www.abc.elektronikab2b.pl

OFERTA

Materiały  EMC
 � ekrany układów elektronicznych
 � uszczelnienia emc tekstylne, z plecionek 
metalowych, silikonowe
 � listwy kontaktowe i kontakty punktowe
 � uszczelnienia emc otworów 
wentylacyjnych
 � szyby szczelne elektromagnetycznie
 � absorbery mikrofalowe
 � przeciwzakłóceniowe filtry, ferryty 
i elementy indukcyjne
 �materiały termoprzewodzące (pasty, folie 
– gap fillers, laminaty)

Komponenty elektroniczne
 � przetwornice napięcia  DC/DC
 � zasilacze impulsowe  AC/DC
 � sterowniki  LED
 � IGBT drivers
 � izolowane transceivery
 � złącza koncentryczne, terminal block, board to board

Oferujemy doradztwo techniczne oraz próbki naszych produktów.
ABC  Elektronik jest oficjalnym dystrybutorem firm:

Artronic to dystrybutor optoelektroniki 
wyspecjalizowany w badaniu i wdra-
żaniu nowych technologii, co w połą-
czeniu z kompleksową dostawą po-
zostałych elementów elektronicznych 
stanowi atrakcyjna ofertę dla produ-
centów urządzeń elektronicznych. 
Mocną stroną firmy jest wdrażanie 
nowych projektów z wyświetlaczami 
na indywidualne zamówienie.
Doradztwo w zakresie nowych technologii i niskie koszty opracowa-
nia pozwalają na przygotowanie do produkcji innowacyjnych kon-
strukcji optoelektronicznych trafnie dobranych do potrzeb klienta.
Ścisła współpraca z producentami pozwoliła stworzyć jedną z najwięk-

szych ofert optoelektroniki w Polsce. Klien-
tom zapewniony jest bufor magazynowy 
zabezpieczający terminowość dostaw. 
Ze szczególną uwagą traktuje się ciągłą 
dostępność pozycji optoelektronicznych.

Wysoka jakość produktów przy zachowaniu atrakcyjnego poziomu 
cen powoduje ciągły wzrost zainteresowania firmą. Oferta systema-
tycznie poszerzana jest o produkty w nowych technologiach. Wy-
świetlacze  OLED i Bi-Stable LCD zwiększają możliwości dostarcze-
nia klientom optymalnego dla nich rozwiązania optoelektronicznego.
W ofercie znajdują się także obwody drukowane wielowarstwowe 
wykonywane na indywidualne zamówienia. Uzupełnienie oferty 
stanowi atrakcyjny cenowo montaż podzespołów elektronicznych. 
W ramach kompletacji dostaw  Artronic oferuje szybki transport 
z udostępnieniem wynegocjowanych rabatów. Kontrahenci otrzy-
mują szczegółowe noty katalogowe oraz profesjonalne doradztwo 
techniczne, często wykraczające poza domenę samego produktu.

O FIRMIE

www.artronic.elektronikab2b.pl

Artronic sp. j.,  ul. Parkowa 6, 81-549  Gdynia
tel. 58 668 57 83, faks 58 668 57 82, biuro@artronic.pl, www.artronic.pl


