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O FIRMIE

Zakład  Obwodów  Drukowanych  KONO s.j. został założony w 1988
roku. Od początku swojej działalności był nastawiony wyłącznie na 
produkcję wysokiej jakości obwodów drukowanych, dzięki czemu 
stał się znanym i cenionym partnerem wielu renomowanych firm 
polskich i zagranicznych. Obecnie zajmuje jedną z czołowych po-
zycji wśród polskich producentów  PCB, mając duży udział w za-
opatrzeniu rynku krajowego.
W asortymencie produkowanych płytek PCB znajdą  Państwo za-
równo nieskomplikowane płytki jednostronne, jak też obwody sze-
ściowarstwowe o 4-milsowych ścieżkach. 
Posiadamy nowoczesny park maszynowy, stale inwestując w naj-
lepsze oraz sprawdzone urządzenia, sprzęt i maszyny.
Dobro naszych klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego do-
brze wyszkolona kadra z dbałością podchodzi do każdego klienta, 
gwarantując pełne wsparcie techniczne. Wysokiej jakości obsługę 
zapewniamy bez względu na to, czy nasza współpraca jest wielo-
letnia, czy dopiero się rozpoczyna. Ofertę kierujemy zarówno do 
dużych firm, jak też małych podmiotów, które dopiero rozpoczynają 
swoją działalność na rynku elektronicznym. 

OFERTA

Nasza oferta obejmuje możliwość wykonania:
 � obwodów jednostronnych 
 � obwodów dwustronnych oraz bardzo skomplikowanych obwodów 
wielowarstwowych (do 6 warstw) 
 � pełną obróbkę mechaniczną kształtu (rylcowanie, frezowanie)
 � wykonujemy obwody: w  technologii ołowiowej, bezołowiowej 
z deklaracją  RoHS oraz ze złoceniem chemicznym i galwanicznym
 � pełną gamę różnych grubości laminatu i warstwy miedzi
 � dostępność laminatów  FR-4,  CEM, z podkładem aluminiowym, 
teflonowym, a  także laminatów o podwyższonych parametrach 
 CTI oraz  Tg

 � do wyboru klienta kolor maski oraz opisu
 � test  AOI
 � wszystkie obwody są testowane elektrycznie

OFERTA  PROTOTYPOWA

Jesteśmy w stanie wykonać nawet 1 sztukę w bardzo atrakcyjnej 
cenie, aby klient przed uruchomieniem produkcji mógł sprawdzić, 
czy projekt działa bez zarzutu. 

OFERTA „NA  CZAS”

Nowoczesny park maszynowy oraz profesjonalna kadra z wie-
loletnim doświadczeniem pozwala na wykorzystanie w pełni 
potencjału produkcyjnego firmy, co umożliwia bardzo szybką 
realizację nawet najbardziej skomplikowanych płyt z zachowa-
niem najwyższej jakości.
Gwarantujemy realizację zamówień na obwody jednostronne 
w 24 godziny oraz 48 godzin w przypadku obwodów dwustronnych.

PROMOCJE 

Na przestrzeni całego roku firma KONO organizuje cykliczne akcje 
promocyjne MIESIĄCE PROMOCJI. Są to korzystne oferty, dostęp-
ne dla każdego klienta, pozwalające na zrealizowanie zamówień 
w bardzo atrakcyjnych cenach i terminach.
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