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O NAS

ARIZO należy do wiodących dostawców produktów z kategorii kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) w Polsce. Nasza firma już od
6 lat prowadzi działalność handlową i usługową, dzięki czemu zdobyte doświadczenie pozwala nam zaspokajać potrzeby i wymagania
stałych oraz nowych klientów. Oferta firmy opiera się na kompleksowej dostawie produktów i usług związanych z czterema kategoriami:
 kompatybilność
 zarządzanie temperaturą
elektromagnetyczna (EMC)
 ochrona kabli i przewodów
 produkty RF
Nasza strategia oraz proces zarządzania skierowane są na zadowolenie naszych klientów z produktów oraz rozwiązań technologicznych, które dostarczamy. Współpracujemy z wiodącymi europejskimi producentami i naszymi działaniami zwiększamy popularność
naszych marek na polskim rynku.

Uszczelki EMC elastomerowe

Szyby szczelne EMC

ARIZO specjalizuję się również w kategorii zarządzania temperaturą,
do której zaliczają się m.in. poniższe produkty:
 materiały termoprzewodzące
 moduły Peltiera
 moduły termoelektryczne
 folie grzejne
Tak jak w przypadku produktów EMC, oferowane przez nas produkty zarządzania temperaturą pochodzą od wiodących na rynku
producentów.

Folie grzejne

Moduły Peltiera

Moduł termoelektryczny

Osuszacz

Ekranowane panele wentylacyjne

Uszczelki EMC piankowe

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie
ochrony kabli i przewodów, przeznaczonych w dużej mierze do
zastosowań specjalnych.

OFEROWANE PRODUKTY

OFEROWANE USŁUGI

Naszą największą pasją jest kompatybilność elektromagnetyczna
(EMC), stąd znaczna część naszej działalności skierowana jest
właśnie w tym kierunku. W naszej ofercie znajdą Państwo wszystkie
produkty z tej kategorii, które są powszechnie stosowane w wielu
branżach przemysłu. Poniżej podamy jedynie te najbardziej znane:
 uszczelnienia EMC
 taśmy oraz tkaniny przewodzące
 ekranowane panele wentylacyjne  filtry przeciwzakłóceniowe
 szyby szczelne EMC
Pomimo, iż dostawa produktów jest naszą główną działalnością,
bardzo dużo swojego czasu operacyjnego przeznaczamy na realizację projektów związanych m.in. z budową kabin elektromagnetycznych oraz na wsparcie techniczne naszych klientów, często już
od samego początku życia projektu.

Łączymy naszą wiedzę z zakresu technologii EMC z umiejętnościami inżynierskimi w zakresie projektowania, produkcji, instalacji
i uruchomienia systemów chroniących ludzi i sprzęt przed zagrożeniami, jakie m.in. stwarzają:
 zakłócenia elektromagnetyczne (EMI)
 zakłócenia radiowe (RFI)
 impuls elektromagnetyczny
Naszym celem jest pełne zaspokojenie wymagań naszych klientów poprzez dostawę wysokiej jakości produktów i usług, które
są dostarczane na czas, w konkurencyjnych cenach i są zgodne
z wszystkimi obowiązującymi normami.

Kabina elektromagnetyczna

Kabina EMC w trakcie realizacji
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