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O FIRMIE 

Firma  AG  Termopasty  Grzegorz  Gąsowski rozpoczęła swoją dzia-
łalność w marcu 2007 roku. Jesteśmy producentem chemii do 
elektroniki oraz środków czyszczących do komputerów. Obejmu-
jemy swoim działaniem obszar całej  Polski, wiele państw będących 
członkami  Unii  Europejskiej oraz liczne kraje spoza niej. W tym celu 
przegotowujemy wielojęzyczne etykiety oraz karty charakterystyki 
w dodatkowych 21 językach, jak: angielski, bułgarski, chorwacki, 
czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holen-
derski, litewski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, 
słowacki, słoweński, węgierski i włoski. 
Jesteśmy nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą. Od po-
czątku istnienia z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustan-
nym rozwojem oraz udoskonalaniem procesów produkcji, tym 
samym zapewniając naszym klientom kompleksową i profesjonalną 
obsługę sprzedaży. Mając własne laboratorium badawcze, jesteśmy 
w stanie tworzyć nowe receptury oraz modyfikować produkty pod 
indywidualne wymagania i potrzeby klienta. Dzięki temu z każdym 
dniem umacniamy swoją pozycję na rynku i cieszymy się coraz 
większym zaufaniem wśród odbiorców. Współpracujemy z wieloma 
 instytucjami naukowymi. 

OBSŁUGA KLIENTA

Naszym atutem jest szeroki asortyment produktów, konkurencyjna 
cena oraz błyskawiczna dostawa. Przy stałej współpracy z klientem 
gwarantujemy utrzymanie stanów magazynowych na wymaganym 
poziomie. Zapewniamy doradztwo techniczne w zakresie dopaso-
wywania produktów do potrzeb związanych z konkretną aplikacją, 
od małego urządzenia po wielkie linie produkcyjne. Stawiamy na 
nieustanny rozwój i doskonalenie. Pracownicy  AG  Termopasty biorą 
udział w szeregu szkoleń zewnętrznych, podnosząc swoje kwali-
fikacje. Dzięki temu jesteśmy w stanie udzielić naszym kontrahen-
tom wyczerpujących informacji na temat oferowanych przez nas 
produktów. Działamy z pasją i zapałem, troszczymy się o każdy 
szczegół naszej działalności, a nasza uwaga jest skierowana przede 
wszystkim na potrzeby naszych klientów.
Aby móc dostarczać produkty wysokiej jakości, współpracujemy 
jedynie ze stałymi i sprawdzonymi dostawcami surowców i mate-
riałów, co gwarantuje nam najwyższą jakość. W 2015 roku wpro-
wadziliśmy systemy zarządzania jakością  PN-EN  ISO 9001:2015 
oraz  ISO 13485.
W 2017 roku nasze działania ukierunkowane były na rozwój infra-
struktury technicznej. Zakupiliśmy i przystosowaliśmy  dodatkową 
halę produkcyjno-magazynową. W ramach nakładów inwestycyjnych 

nabyliśmy kolejne urządzenia  m.in. automatyczną linię do rozlewania 
płynów, co przyspieszyło proces produkcji (wydajność do 10 tys. 
sztuk dziennie). Ponadto zakupiony został program do opracowywa-
nia kart charakterystyki, tworzenia kart TDS we wszystkich językach 
Unii Europejskiej, który jest zgodny z rozporządzeniem REACH, 
CLP, przepisami ADR oraz regulacjami prawa unijnego i polskiego.

OFERTA

AG  Termopasty to dziś ponad 80 produktów w różnych pojemno-
ściach, zróżnicowane w następujących kategoriach produktów:
 � aerozole, płyny techniczne,
 � lutowanie i spawalnictwo,
 � produkty do płytek drukowanych,

 � smary i oleje,
 � środki i zestawy czyszczące,
 � termoprzewodnictwo,
 � zalewy i powłoki ochronne,
 �materiały elektroprzewodzące.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz odwiedzenia 
naszej strony internetowej www.termopasty.pl
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