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O FIRMIE

Raf-Tronik  Plus jest polską firmą 
istniejącą na rynku od 2003 roku 
i specjalizującą się w dostawach 
kompleksowych usług produkcyjnych urządzeń elektronicznych. 
Zapewniamy obsługę serii prototypowych, małych, średnich oraz 
wieloseryjnych produkcji. Współpracujemy z klientami reprezen-
tującymi różne branże przemysłu, jak: oświetleniowy, pomiarowy, 
samochodowy, telekomunikacyjny i automatyka. Wśród naszych 
partnerów znajdują się firmy z Polski oraz  Europy  Zachodniej. 
W szczególności dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami 
i bardzo wymagającym rynkiem skandynawskim stale podnosimy 
jakość i selektywnie dobieramy podwykonawców, z których usług 
korzystamy, aby móc spełnić wszelkie wymagania klienta i dostar-
czyć produkt końcowy najwyższej jakości. Staramy się rozwiązywać 
problemy, a nie je stwarzać.

NASZE  ATUTY

Atutem firmy  Raf-Tronik  Plus jest zgrany zespół pracowników, peł-
nych zaangażowania i nieobawiający się podejmowania nowych 
wyzwań. Doświadczona kadra inżynierów i specjalistów zapewnia 
wsparcie technologiczne oraz realizację zleceń według najwyż-
szych standardów. Kompetentny i miły dział sprzedaży czuwa nad 
sprawnym obiegiem informacji i zawsze jest chętny do pomocy. 
Klienci doceniają elastyczne rozwiązania – nie ma projektów, których 
nie zrealizujemy.

OFERTA

Działalność firmy koncentruje się głównie na usługowym monta-
żu elektronicznym, w szczególności na automatycznym montażu 
 SMT i THT. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze naszych 
partnerów, począwszy od współpracy na etapie tworzenia projektu, 
opracowania prototypów, wdrożenia serii pilotażowej do produkcji. 
Ciągle inwestujemy w rozwój parku maszynowego tak, aby dotrzy-
mać kroku rosnącym wymaganiom rynku produkcji kontraktowej. 
Naszym głównym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług 
i zadowolenie odbiorcy. 
Poszukujemy partnerów, nie klientów – by wspólnie budować 
 zaufanie i lojalność. 

Poza usługami montażu zapewniamy:
 � wysokiej jakości obwody drukowane  PCB
 � dostarczanie do produkcji podzespołów elektronicznych, mecha-
nicznych oraz przewodów elektrycznych – oferujemy elementy 
najwyższej jakości
 � wykonywanie wiązek kablowych o różnym stopniu skomplikowania 
z materiałów  RTP oraz powierzonych
 � szeroka gamę produkcyjna obudów metalowych oraz z  PVC 
„szytych na miarę” wg indywidualnych wymagań klienta
 �możliwość stworzenia buforu magazynowego przy produkcji.
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