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KONTRAKTOWY  PRODUCENT  ELEKTRONIKI

Naszą domeną jest dostarczanie kompleksowych usług:
 � Projektowanie elektroniki
 � Produkcja  PCB 
 �Montaż  SMT
 �Montaż  THT
 � Obsługa komponentów
 � Testowanie

Dzięki temu nasi klienci eliminują konieczność obsługi, współ-
pracy i śledzenia jakości u różnych dostawców. Doświadczenie 
w branży  EMS budujemy od ponad 40 lat. Wiemy, jak organi-
zować procesy produkcyjne, tak aby optymalizować korzyści 
operacyjne naszych klientów.

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy solidnym partnerem dla firm ceniących rzetelność wyko-
nania i terminowość dostaw zamówionych produktów. Współpra-
cujemy zarówno z przedsiębiorstwami światowego rozmiaru, jak 
i z firmami rozwijającymi się. 

Nasi wybrani  Klienci 

Zapewniamy produkcję seryjną wraz z prototypem, 
od prostszych obwodów drukowanych po złożone 
projekty montażowe. 

DLACZEGO  WARTO  Z NAMI  WSPÓŁPRACOWAĆ?

Kompleksowość – klienci przekazują nam dokumentację projek-
tową, a my dostarczamy gotowy, przetestowany i odpowiednio 
spakowany produkt w umówionym terminie.
Jakość – mamy certyfikat zarządzania jakością  ISO 9001:2015, 
pracujemy zgodnie z wymaganiami norm  IPC i IEC, produkujemy 
obwody w klasie palności  UL  V-0. Jesteśmy kwalifikowanym do-
stawcą dla wielu światowych producentów.
Transparentność – zapraszamy na audyt. Stawiamy na przejrzystą 
współpracę, dlatego nasi klienci mogą zobaczyć, jak pracujemy. 
Odpowiedzialność – w momencie nawiązania współpracy nasi klien-
ci stają się naszymi partnerami. Dbamy o bezpieczeństwo ich pro-
jektów, w razie potrzeby wspieramy proces ich optymalizacji. Wiemy, 
jak wiele może kosztować brak jakości, dlatego pracujemy tak, aby 
dostarczyć produkt zgodny z oczekiwaniami partnerów oraz wysokimi 
standardami. Nasze produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją.
Lokalizacja – jesteśmy polskim przedsiębiorstwem. Produkcja 
obwodów, montaże i testowanie – wszystko to odbywa się 
w jednym miejscu w centrum  Polski, w Łodzi.

Zapraszamy do współpracy producentów urządzeń 
elektronicznych. Jeden dostawca – wszystkie usługi  EMS 

w jednym miejscu – od produkcji  PCB, 
po montaże, testy i usługi dodatkowe. 

JESTEŚMY  W BRANŻY

 od 40 lat

OFERTA kompleksowa

Obwody drukowane Montaże Testowanie Zarządzanie łańcuchem 
dostaw

 � przygotowanie  CAD
 � płytki jedno- i dwustronne
 � płytki wielowarstwowe (do 18 warstw)
 � obwody elastyczne, podłoża  FR4,  CEM, 
kapton, aluminium
 � nacinanie, frezowanie
 � HAL (Pb/RoHS), złocenie
 � pokrycia zdzieralne

 � powierzchniowy  SMT
 � przewlekany  THT
 � lutowanie rozpły-
wowe i na fali
 � obróbka przewodów
 � powłoki zabezpie-
czające (lakierowanie 
i zalewanie)
 �montaż końcowy

 � testy elektryczne  PCB
 � inspekcja  AOI
 � testy  In  Circuit (ICT)
 � pomiar czystości jonowej
 � testy funkcjonalne

 � zakup elementów
 � śledzenie dostaw 
 � (traceability)
 � zarządzanie magazynem
 � dostawy just-in-time

Gwarantujemy niezawodność, wspieramy  Twój biznes 




