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O FIRMIE 

BORNICO to polska firma zajmująca się kontraktowym montażem 
elektroniki oraz wszystkimi aspektami z nim związanymi – projek-
towaniem, badaniami, testami, wiązkami kablowymi, montażem 
elektromechanicznym, produkcją  OEM, logistyką, serwisem. Od po-
czątku naszej działalności w 1990 roku koncentrowaliśmy się na 
działaniu w taki sposób, aby być dla naszych klientów partnerem 
w osiąganiu celów biznesowych w nieustannie zmieniających się wa-
runkach rynkowych. Zadanie to staramy się realizować dzięki dobrej 
komunikacji i zrozumieniu potrzeb naszych klientów, niezależnie czy 
chodzi o nowy produkt, zmiany istniejącej koncepcji, wykorzystanie 
nowych materiałów i  technologii, czy chęć outsourcingu całego 
procesu produkcyjnego wraz z serwisem gwarancyjnym i pogwa-
rancyjnym. We wszystkich tych sytuacjach potrzeby i oczekiwania 
klientów są dla nas najważniejsze.

Co nas wyróżnia? –  Zawsze otwarci na nowe wyzwania, elastyczni, 
kreatywnie podchodzący do każdego tematu, niezależnie czy chodzi 
o produkcję, nowy projekt lub nowe, czasem zdawałoby się nie-
możliwe do wykonania zadanie. BORNICO to nie tylko kontraktowy 
montaż elektroniki, ale całościowe podejście do projektowania, 
wdrażania i produkcji elektroniki. Nasza filozofia i motto „Od po-
mysłu do gotowego wyrobu”, konsekwentnie wdrażana każdego 
dnia, umożliwiła wielokrotnie naszym klientom osiąganie swoich 
własnych potrzeb i skoncentrowanie się na realizacji własnych 
celów biznesowych, a nie na produkcji i problemach związanych 
z rozwojem produktu.

OFERTA 

Projektowanie modułów i całych urządzeń elektronicznych: 
 � analiza projektu pod kątem technicznym i biznesowym w oparciu 
o założenia przedstawione przez klienta, 
 � przygotowanie schematów ideowych, 
 � dobór elementów, tak aby projekt był optymalny pod każdym 
względem, 
 � projekt obwodów drukowanych, 
 � wykonanie prototypów, 
 � stworzenie oprogramowania wbudowanego, 
 � przygotowanie oprogramowania  PC, serwerowego, mobilnego,

 � badania – w tym wybrane badania  EMC we własnym laboratorium, 
tak aby urządzenie spełniało wymagania norm, 
 � przygotowanie procedur testowych, 
 � wdrożenie do produkcji. 

Kontraktowy montaż elektroniki: 
 � bezołowiowy i ołowiowy dwustronny montaż  SMT we wszystkich 
powszechnie stosowanych technologiach,
 � bezołowiowy i ołowiowy montaż  THT – lutowanie ręczne, na fali 
laminarnej i selektywnej w atmosferze azotu,
 � testowanie zmontowanych układów –  AOI, ocena wzrokowa, 
 � testy funkcjonalne wraz z  programowaniem, dodatkowe testy 
i/lub kalibracje na życzenie klienta, 
 �mycie do osiągnięcia zadanej czystości jonowej,
 � selektywne nakładanie powłok ochronnych, 
 � etykietowanie, 
 � przygotowanie (wykrawanie, wiercenie, wycinanie) obudów i montaż 
podzespołów w obudowach, 
 � produkcja kabli, 
 � produkcja gotowych urządzeń  OEM, 
 � doradztwo techniczne na każdym etapie produkcji świadczone przez 
doświadczonych pracowników produkcji i inżynierów działu  R&D, 
 � pełna, kompleksowa obsługa logistyczna – dobór i zaopatrzenie 
w elementy i obwody drukowane, zapewnienie magazynów, 
 � pakowanie i transport w dowolne miejsce. 

Produkcja jest prowadzona zgodnie z wymogami normy  IPC-A-610F 
z zachowaniem warunków  ESD.
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