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O FIRMIE

BNS to firma o blisko 30-letnim doświadczeniu w imporcie i dys-
trybucji podzespołów elektronicznych. Naszym klientom oferujemy 
szeroki asortyment podzespołów elektronicznych dobrej jakości, 
obejmujący ponad 25 tysięcy pozycji, po konkurencyjnych cenach, 
o natychmiastowej dostępności. 

OFERTA

Naszym atutem jest kompleksowa oferta produktów, z których zde-
cydowaną większość mamy na miejscu w magazynie. Zamówione 
komponenty wysyłamy za pośrednictwem poczty i firm kurierskich, 
co pozwala nam optymalizować ceny i wymagany czas dostawy. 
Korzystamy z kilku sposobów płatności. Dokładamy też wiele wysił-
ku dla zapewnienia sprawnego kontaktu z działem obsługi klienta 
zapewniającym kompetentną obsługę techniczną oraz doradztwo 
w zakresie zastosowań. Wspieramy klientów w doborze najlepszego 
rozwiązania w każdej aplikacji, stawiamy na wysoką wiarygodność 
obsługi i jakość zamawianych produktów.
Spektrum oferowanych produktów obejmuje m.in.: podzespoły 
audio-wideo, elementy automatyki, źródła zasilania, podzespoły 
pasywne, elementy piezo- i optoelektroniczne oraz szeroki asorty-
ment półprzewodników. Silną grupę w ofercie  BNS tworzą kompo-
nenty elektromechaniczne, a więc złącza, przekaźniki, podstawki, 
potencjometry, przełączniki i przyciski.  Sprzedajmy także chemię 
dla elektroniki, narzędzia ręczne, kable oraz przewody.

OFERTA  BNS TO M.IN.:

 � układy scalone (mikrokontrolery, przetworniki, pamięci, wzmac-
niacze operacyjne, stabilizatory) 
 � elementy dyskretne (diody, rezystory, kondensatory, tranzystory) 
 � optoelektronika (wyświetlacze, fotoelementy, el. oświetleniowe) 
 � podzespoły mocy (tyrystory, triaki,  MOSFET-y) 
 � elementy elektromechaniczne (złącza przekaźniki, przyciski) 
 � akcesoria (chemia, laminaty, cyna, pasty, kable, taśmy, rurki) 
 � zabezpieczenia (bezpieczniki) 
 � zasilanie (zasilacze, baterie, transformatory) 
 � narzędzia (lutownice, pęsety, szczypce) 
 � aparatura pomiarowa (mierniki) 
 � obudowy i elementy łączeniowe 
 � komponenty automatyki (termostaty, styczniki)
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SZEROKA OFERTA DLA PRZEMYSŁU

W stałej ofercie mamy komponenty i urządzenia znanych na rynku 
producentów branżowych jak  Datalogic,  Eaton,  Lumberg, 
 Giovenzana oraz  Finder:
 �  Czujniki – wersje zbliżeniowe, do pomiarów wielkości elektrycznych 
oraz czujniki czynników środowiskowych.

 �  Podzespoły elektromechaniczne – przekaźniki, styczniki, włączniki 
i przyciski.

 �  Złącza i kable – zarówno sygnałowe, jak też silnoprądowe w róż-
nych wykonaniach od blisko dziesięciu wiodących producentów.

 �  Obudowy – obudowy małogabarytowe (w tym wersje  OEM).
 �  Podzespoły systemów bezpieczeństwa – przekaźniki i  moduły 
bezpieczeństwa, wyłączniki bezpieczeństwa i inne.
 �  Aparatura pomiarowa – popularne mierniki, w tym w szczególności 
urządzenia przenośne oraz do montażu panelowego.

NASI  KLIENCI

BNS obsługuje klientów detalicznych i hurtowych. Dla odbiorców 
prowadzimy sklep stacjonarny zlokalizowany w siedzibie w Kato-
wicach oraz mamy internetową platformę sprzedaży. BNS od lat 
zaopatruje też sklepy z elektroniką, małych i średnich producentów, 
instytucje państwowe oraz szerokie grono elektroników hobbystów.


