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PROFESJONALNY  PARTNER  BIZNESOWY

Conrad  Sourcing  Platform, oferując ponad 800 000 artykułów, 
od ponad 3500 producentów, jest niezawodnym dostawcą tech-
niki i elektroniki. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu oraz 
kontaktom z producentami na całym świecie zapewniamy szeroką 
gamę produktów dla automatyki, elektrotechniki, produkcji, edukacji, 
napraw i konserwacji. Nasze nowoczesne rozwiązania eProcure-
ment, eliminują ograniczenie i trudności w codziennej pracy działów 
zakupowych każdego przedsiębiorstwa. Czegokolwiek potrzebujesz, 
dostarczymy to!  Procurement. Simple. Fast. Comprehensive.

ASORTYMENT:

Oferujemy bogatą ofertę przenośnych i  laboratoryjnych urządzeń 
pomiarowych, wyposażenia warsztatu oraz komponentów speł-
niających najwyższe standardy wykonania i przechowywania. Jako 
autoryzowany dystrybutor rozwiązań  Festo,  Arduino i Molex za-
pewniamy produkty najwyższej jakości w przystępnej cenie. Praw-
dziwą alternatywę stanowią produkty naszych marek własnych 
– projektowane, kalibrowane, certyfikowane zgodnie ze ściśle okre-
ślonymi wymaganiami.
 � Przenośne urządzenia pomiarowe: kamery termowizyjne, multime-
try, mierniki cęgowe, testery napięcia, decybelomierze, manometry 
i wiele innych,
 � Technika lutownicza: stacje lutownicze, kolby lutownicze, palniki 
gazowe, odsysacze oparów lutowniczych i inne akcesoria,
 � Czujniki: ciśnienia, fotoelektryczne, gazu,  Halla, nachylenia (inklino-
metry), napełnienia, przepływu, odległości, poziomu, temperatury, 
wilgotności, zbliżeniowe, ultradźwiękowe, enkodery obrotowe,
 � Kable i przewody: kable wielożyłowe, druty, linki, kable zmonto-
wane i wiele innych,
 � Elementy optoelektroniczne: diody  LED, fotodiody, fototranzysto-
ry, komponenty  IR, transoptory, diody i moduły laserowe, lampki 
sygnalizacyjne, 
 � Przekaźniki monitorujące, bezpieczeństwa, interfejsów, półprze-
wodnikowe, czasowe i bezpieczniki termiczne, samochodowe, 
bezpieczniki do fotowoltaiki, bezpieczniki w wersji mikro i mini,
 � Obudowy uniwersalne, aluminiowe, do montażu na szynie  DIN, a także 
pulpitowe oraz szafy rozdzielcze i sterownicze wraz z osprzętem,
 � Elementy do produkcji  PCB: ramki, uchwyty montażowe, systemy 
wytrawiające, listwy lutownicze,
 � Silniki prądu stałego: silniki krokowe (skokowe) zwykłe i ze zinte-

growanym sterowaniem, napędy liniowe oraz cała gama regulatorów 
i sterowników,
 � Elementy przeniesienia napędu firmy  SIT, komputery jednopłyt-
kowe, zestawy i systemy rozwojowe, czujniki, elementy systemów 
pomiaru i regulacji,
 � Aparatura laboratoryjna: zasilacze regulowane, rezystory, gene-
ratory funkcji, oscyloskopy.

KORZYŚCI  DLA  KLIENTÓW:

 �  Platforma internetowa wykorzystująca nowoczesne funkcje, szcze-
gólnie przydatne dla przedsiębiorstw oraz firm realizujących zakupy 
(prezentacja cen netto i brutto, zawsze aktualne rabaty i  stany 
magazynowe, tworzenie list zakupowych, szybkie ponowienie 
zamówienia),
 �  Elastyczne formy realizacji zamówień:
– zapytanie o wycenę listy zakupowej online (RFQ),
– bezpłatne środowisko zakupowe  Conrad  Smart  Procure, 
– dopasowane do potrzeb formy zamówień online (system  EDI, 

 OCI/Punch-out, eKatalogi),
– realizacja dużych zamówień z odroczoną datą dostawy (forward 

order), harmonogramy dostaw (scheduled order) czy zamówienia 
ramowe, na wywołanie (call-off-order).

 �  Wsparcie projektów dzięki serwisom specjalnym: kalibracja urzą-
dzeń, konfiguracja kabli, cięcie kabli gratis,
 �  Możliwość zamówienia produktów spoza oferty regularnej,
 �  Odroczone terminy płatności,
 �  Możliwość zakupu 48-miesięcznej, przedłużona gwarancji na 
wybrane produkty,
 �  Wsparcie techniczne na najwyższym poziomie, dzięki wykwali-
fikowanym inżynierom sprzedaży pracującym w Biurze  Obsługi 
 Klienta oraz przedstawicielom handlowym działającym w terenie,
 �  Własne  Centrum  Technologii  Conrad (CTC), w którym pracują 
wysoko wyspecjalizowani inżynierowie opracowujący nowoczesne 
rozwiązania techniczne,
 �  Jedyna w Europie strefa  EPA z atestem  TÜV.




