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Od ponad siedemdziesięciu lat  Keystone  Electronics produkuje komponenty elektro-
niczne i osprzęt, dostarczając produkty wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach dla 
przemysłu na całym świecie.
Nowy katalog komponentów  M70 prezentuje wersje zaprojektowane specjalnie do użytku 
przez projektantów i inżynierów  OEM, którzy tworzą i rozwijają najnowocześniejsze pro-
dukty branży elektronicznej, instrumenty i systemy. Chociaż szeroki asortyment  Keystone 
spełnia większość standardowych wymagań klientów, w celu zaspokojenia indywidualnych 
potrzeb firma może produkować także wyroby zmodyfikowane i niestandardowe. Działy 
projektowania i inżynierii, precyzyjne narzędzia i matryce, tłoczenie, obróbka i precyzyjny 
montaż, komputerowa kontrola jakości i sprawna obsługa klienta to kluczowe zasoby 
wewnętrzne, które składają się na możliwości działu produkcji niestandardowej  Keystone. 

Keystone posiada certyfikat systemu jakości  ISO 9001: 2015 w ramach akredytacji  ANAB. 
Program zapewnienia jakości firmy jest zgodny z wymaganiami  ISO i ma zastosowanie do 
wszystkich standardowych i niestandardowych produkowanych komponentów. Globalna 
sieć dystrybucji  Keystone, do której należy  SEEN  Distribution, zapewnia szybką reakcję 
i obsługę na całym świecie.

O FIRMIE 

Firma  Seen  Distribution została założona 
w 1990 roku. Zaopatrujemy firmy produk-
cyjne w specjalistyczne elementy oraz pod-
zespoły elektroniczne. Od początku naszej 
działalności stawiamy na pełny profesjona-
lizm i indywidualne podejście do klienta.
Nasze atuty:
 � wieloletnie doświadczenie w branży
 � krótkie terminy dostaw
 � poszukiwanie nietypowych elementów 
i rozwiązań u producentów i dystrybutorów
 �możliwość negocjacji cen oraz wydłużone 
terminy płatności dla lojalnych klientów
 �możliwość kompensacji dostaw
 � doradztwo techniczne, dostępność mate-
riałów i  literatury technicznej producenta 
oraz katalogów i próbek
 � fachowa i przyjazna obsługa.

Szukają  Państwo nietypowych rozwiązań 
i profesjonalnej obsługi?
Możemy  Wam to zagwarantować.
 � projektowanie, prototyp i druk 3D
 � przygotowywanie projektów do druku 3D
 � drukowanie prototypów i krótkich serii

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
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WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Buzery

Ferryty

Filtry

Kondensatory

Koszulki termokurczliwe

Plastikowe elementy montażowe

Potencjometry

Rezonatory

Rezystory

Sensory

Transformatory

Trymery

Uchwyty do baterii

Akumulatory

Baterie

Impedery

Lampy i akcesoria do oświetlenia  LED

Narzędzia ręczne montażowe

Profile aluminiowe

Radiatory

Spoiwa cynowe

Firma  GAMA aluminium s.r.o. od ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji, obróbce 
i sprzedaży radiatorów aluminiowych i profilów do przemysłu elektrochemicznego. 
Do obróbki profilów aluminiowych wykorzystujemy nowoczesne urządzenia  CNC re-
nomowanych firm. 

Dzięki wykorzystaniu najnowszego oprogramowanie  CAM i technologii pomiarów 3D, mo-
żemy wykonać bardziej złożone i kompleksowe kształty radiatorów i profilów aluminiowych.

W przypadku, jeśli nie znajdziecie w naszej szerokiej ofercie odpowiedniego profilu, 
potrafimy wykonać profil na podstawie  Państwa projektu. Zapraszamy!

OFERUJEMY

WIĘCEJ INFORMACJI JEST NA STRONIE WWW.SEEN.COM.PL
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