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O FIRMIE

Firma powstała w 1989 roku jako przedstawiciel firm zagranicznych 
i dystrybutor podzespołów elektronicznych. Działalność ta została 
poszerzona o usługi związane z wdrażaniem systemów zarządzania 
jakością w firmach związanych z branżą elektroniczną.

Rozszerzany jest zakres asortymentowy 
dystrybucji podzespołów zgodnie z aktu-
alnym i przewidywanym w przyszłości za-
potrzebowaniem rynku. Firma specjalizuje 
się w dostawach elementów, podzespołów 
i materiałów dla techniki mikrofalowej, radio- 
i telekomunikacji, elementów półprzewod-
nikowych oraz przetworników. Prowadzi 
hurtową i półhurtową sprzedaż części na 
indywidualne zamówienia.

OFEROWANE PRODUKTY I USŁUGI

 � Podzespoły półprzewodnikowe: diody, tranzystory, półprzewod-
nikowe elementy mocy, układy scalone
 � Podzespoły dla energoelektroniki: moduły IGBT, diody, tyrystory, 
FRED, GTO, GCT, moduły SCR
 � Podzespoły pasywne: rezystory, kondensatory, elementy induk-
cyjne, oscylatory, tłumiki, dzielniki mocy, przełączniki, sprzęgacze, 
mieszacze, filtry
 � Komponenty automatyki: czujniki czynników środowiskowych
 � Podzespoły elektromechaniczne: złącza koncentryczne w.cz. N, SMA, 
BNC, TNC, 2,9 mm, 3,5 mm
 � Różne akcesoria elektroniczne: przewody i kable, lampy elek-
tronowe, laminaty mikrofalowe, magnetrony, lampy do wycinarek 
laserowych

POZOSTAŁA OFERTA

 � Inne:  dostawy elementów trudno dostępnych, wycofanych z pro-
dukcji; obsługa transakcji importowych i eksportowych, dostawy 
na czas JOT (Just On Time)

OBSŁUGA KLIENTA

 � Pomoc techniczna: doradztwo techniczne, szkolenia, udostęp-
niamy materiały i literaturę techniczną producenta, udostępniamy 
bezpłatne próbki podzespołów i materiałów
 � Dostawy: oferujemy kompletację dostaw, typowa szybkość dosta-
wy produktu 2–4 tyg.
 � Płatności: kredyt do 2 miesięcy, możliwość rozłożenia płatności 
na raty
 � Ceny i rabaty: informacja telefoniczna lub faksowa
 �Materiały informacyjne: dysponujemy katalogami firmo-
wymi wszystkich producentów, których elementy mamy  
w dystrybucji
 � Gwarancja jakości: posiadamy wdrożony system zarządzania 
jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001-2008 
numer certyfikatu 992/S/2014 z 23.01.2014 w  zakresie handlu 
hurtowego podzespołami i  materiałami elektronicznymi oraz 
wdrożyliśmy Wewnętrzny System Kontroli (WSK) uprawniający do 
realizacji dostaw podzespołów objętych kontrolą obrotu zawartych 
na listach uzbrojenia oraz podwójnego zastosowania ITAR

 � Inne formy współpracy z klientem: załatwiamy wszelkie rekla-
macje jakościowe w ramach gwarancji, gwarantujemy możliwość 
przyspieszania lub opóźniania dostaw dla stałych klientów

OFERUJEMY PRODUKTY FIRM ZAGRANICZNYCH

MAC jest oficjalnym przedstawicielem firm:

 HD COMMUNICATIONS  www.hdcom.com
 (podzespoły mikrofalowe)

 M/A-COM  www.macomtech.com
 (podzespoły mikrofalowe)

 RICHARDSON ELECTRONICS  www.rell.com
 (podzespoły mikrofalowe i dla energoelektroniki)

 ROGERS ACM  
 (laminaty mikrofalowe) 
  www.rogerscorporation.com/acm

 WERLATONE
 (sprzęgacze, filtry, combinery)
  www.werlatone.com

 MICROWAVE COMMUNICATIONS LABS      
 (podzespoły mikrofalowe)
  www.mcli.com
 CHENGDU ZYSEN TECHNOLOGY
 (podzespoły mikrofalowe, falowody, filtry)
  www.zysentech.com

SERWIS INTERNETOWY

Strona internetowa zawiera:
 �Warunki współpracy z klientem
 �Możliwość zamówienia katalogu e-mailem
 �Możliwość złożenia zapytania ofertowego e-mailem
 �Możliwość zamówienia podzespołów i materiałów e-mailem
 � Linki do reprezentowanych firm

Micro-Activ Components

MicroActiv Components Krawczyk i Wspólnicy Sp.j., ul. Pelplińska 8 B, 01-683 Warszawa
tel. 22 659 61 74, faks 22 659 36 53, biuro@microactiv.com.pl, www.microactiv.com.pl

Kontakt z klientem: tel. 22 659 61 74, faks 22 659 36 53

m
icroactiv.elektronikab2b.pl


