
INFORMATOR RYNKOWY ELEKTRONIKI    2020

190

O FIRMIE

Maszczyk od 37 lat oferuje obudowy dla elektroniki, klawiatury 
membranowe oraz fronty foliowe a także cieszące się dużym zainte-
resowaniem usługi frezowania, malowania, sitodruku czy tworzenia 
płytek  PCB dla elektroniki. Produkujemy także obudowy według 
specyfikacji technicznej klienta. Kontrolujemy cały cykl produkcyjny 
– od projektowania, tworzenia formy wtryskowej poprzez obrabianie, 
kończąc na malowaniu lub nadruku na obudowie. W porozumieniu 
z klientem szukamy oszczędnych i najlepszych rozwiązań tech-
nicznych. Możemy zagwarantować, że nasze produkty zostaną 
wykonane solidnie, estetycznie i na czas. Łączymy konkurencyjne 
ceny z szeroką ofertą i błyskawiczną realizacją zamówień przy 
nowoczesnym wzornictwie i wysokiej jakości.

PROTOTYPOWANIE 3D

Firma  Maszczyk oferuje drukowanie 3D wszelkiego rodzaju projek-
tów obudów na drukarce firmy  Stratasys. Modele wykonywane są 
z tworzywa  ABS,  PC-ABS,  PC i wielu innych, z gwarancja wysokiej 
jakości i dokładności wykonania. Usługa przeznaczona jest do 
szybkiego prototypowania i przy bezpośrednim wytwarzaniu krót-
kich serii produkcyjnych.

OFERTA

Produkcja: obudowy 
standardowe, herme-
tyczne, na szynę  DIN, 
tablicowe, do urządzeń 
przenośnych, do zasi-
laczy, alarmów, pilotów, 
hand fit, klawiatury 
membranowe i  siliko-
nowe, fronty foliowe, 
akcesoria, elektronika.
Usługi: frezowanie, 
malowanie, sitodruk, 
transfer wodny, pro-
jektowanie obudów, formy na zamówienie, wydruki 3D, klawiatury 
membranowe, klawiatury silikonowe, indywidualne rozwiązania.
Oferujemy wykonanie produktu od samych podstaw, zaczynając od 
projektu graficznego czy projektu 3D, dobrania i stworzenia płytek 
 PCB, klawiatur membranowych, frontów foliowych oraz malowanie 
i frezowanie produktu. Tworzymy obudowy łącznie z formą wtrysko-
wą i wykonaniem nadruków i płyt czołowych.

www.maszczyk.elektronikab2b.pl

Maszczyk,  Małopole, ul. Graniczna 23, 05-252  Dąbrówka
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Firma Koma Laser SMT zajmuje się produkcją szablonów lase-
rowych do nakładania pasty lutowniczej na obwody drukowane.
Firma ma dwa urzą-
dzenia laserowe 
do wycinania sza-
blonów. Posiadane 
urządzenia mają 
obszar roboczy 
600 × 730 mm. Sza-
blony wykonujemy 
ze stali kwasood-
pornej gat. 304 
specjalnie przygo-
towanej do  tego 
typu  zastosowań.
Oferowane grubości blach to: 0,05 mm, 0,07 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 
0,13 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,20 mm, 0,25 mm oraz od 0,30 do 
0,6 mm. Zastosowanie specjalnej obróbki wykończającej, poprawia-
jącej równomierność rozprowadzania pasty, dodatkowo podwyższa 
jakość wykonywanych szablonów.

Ponaddwudziestoletnie doś   wiadczenie właścicieli firmy w zakresie 
projektowania oraz technologii obwodów drukowanych gwarantuje 
naszym klientom prawidłowe przygotowanie danych oraz wysoką 
jakość świadczonych usług przy wyjątkowo atrakcyjnych cenach 
i bardzo krótkich terminach.
Służymy również naszym klientom doradztwem technicznym w za-
kresie przygotowania zbiorów i doboru grubości szablonu, tak aby 
byli zadowoleni z każdego naszego wyrobu.
Naszą silną stroną jest terminowość i elastyczność w stosunku do 
wymagań klientów.

OFERTA

 � stalowe szablony do montażu SMD
 � detale o różnych kształtach

OBSŁUGA KLIENTA

 � Pomoc techniczna: doradztwo techniczne, przygotowanie zbiorów
 �Wykonanie: w ciągu 2 dni roboczych
 � Płatności: terminy do uzgodnienia
 � Inne formy współpracy z klientem: przyśpieszony czas dostawy, 
wklejanie szablonów w ramy
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