
INFORMATOR RYNKOWY ELEKTRONIKI    2016

166

O FIRMIE 

Elfa  Distrelec jest jednym z największych dostawców komponentów 
elektronicznych, urządzeń automatyki przemysłowej, przyrządów 
pomiarowych i narzędzi w Europie. 
Zapewniamy szybki i pewny dostęp do najwyższej jakości pro-
duktów, profesjonalną obsługę klienta oraz wsparcie techniczne. 
W asortymencie posiadamy ponad 250 000 artykułów od ponad 
1000 renomowanych dostawców. Produkty te znajdują się w na-
szym nowoczesnym i  zautomatyzowanym magazynie, gotowe 
do natychmiastowej wysyłki. 
Dostarczamy zarówno po-
jedyncze sztuki, jak i  ilości 
produkcyjne, na które przy-
gotowujemy specjalne oferty 
cenowe. Sprzedaż prowadzi-
my w oparciu o obszerny ka-
talog online dostępny na www.
elfadistrelec.pl.
Nasi klienci to głównie pra-
cownicy serwisu i działu utrzy-
mania ruchu, kadra działu pro-
dukcji elektronicznej, klienci z sektora produkcji przemysłowej, 
placówki badawczo-rozwojowe, itp. 
Firma  Elfa  Distrelec należy do międzynarodowej grupy przemysło-
wej  Dätwyler z siedzibą w Szwajcarii.

OFERTA

Asortyment produktów dostępnych w Elfa  Distrelec to:
 � elementy aktywne i pasywne,
 � elementy elektromechaniczne,
 � elektrotechnika,
 � automatyka,
 � przyrządy pomiarowe,
 � zasilacze, komponenty oświetleniowe, baterie,
 � narzędzia, wyposażenie serwisowe.

NOWY, WIĘKSZY MAGAZYN

W celu zapewnienia najlepszego i najszybszego zaopatrzenia na-
szych klientów w Europie i na świecie poszerzyliśmy i skonsolido-
waliśmy działalność logistyczną w  ‘s-Hertogenbosch w Holandii. 
Dla naszych klientów oznacza to:
 � 50 000 nowych produktów,
 � o 70% wyższy stan magazynowy,
 � 20 000 linii zamówień wysyłanych na czas każdego dnia,
 � wysyłka towarów tego samego dnia,
 � zautomatyzowany magazyn o powierzchni 22 000 m2 dla poprawy 
jakości.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

 � wyższy stan magazynowy zapewnia lepszą dostępność towarów,
 � wyższa kompletność zamówień skraca czas dostawy przesyłek,
 � brak minimalnych zamówień umożliwia nabywanie pojedynczych 
komponentów niezależnie od ceny,
 � zamówienia złożone do 
godziny 17 wysyłamy jeszcze 
tego samego dnia,
 � dajemy dostęp do starannie 
wyselekcjonowanego asor-
tymentu produktów,
 � zapewniamy wsparcie 
techniczne, dzięki czemu 
będziesz miał pewność co 
do prawidłowego doboru 
komponentów,
 � reklamacje, rozpatrujemy 
szybko i  bez zbędnych 
formalności, jeśli zajdzie nieoczekiwana pomyłka w zamówieniu 
lub w dostawie,
 � standardy jakości  ISO 9001 i  ISO 14001 świadczą o  naszym 
profesjonalizmie,
 � darmowa dostawa przy zamówieniach przez stronę internetową 
od 250 zł netto.

NOWY, PRZYJAZNY SKLEP INTERNETOWY 

 � nowa platforma sklepu internetowego podnosi komfort zakupów,
 � czytelne menu przeglądania katalogu,
 � czas ładowania stron sklepu internetowego poniżej 1 sekundy,
 � strony wyników wyszukiwania przystosowane do dogodnego 
przeglądania informacji technicznych o produktach,
 � liczne możliwości filtrowania (wyszukiwanie aspektowe) kategorii 
i wyników wyszukiwania,
 �możliwość porównania różnych produktów,
 � co tydzień nowe produkty,
 � dodawanie do koszyka 1 kliknięciem wszystkich wyników wyszu-
kiwania i produktów promocyjnych,
 � narzędzie importowania listy produktów i ekspresowe dodawanie 
pojedynczego produktu,
 � spersonalizowana lista zakupów i produktów ulubionych,
 � ponad 10 nowych narzędzi i konfiguratorów,
 � zoptymalizowana wersja mobilna sklepu internetowego,
 � wysokiej jakości zdjęcia 3D prezentujące produkty.

Zaprenumeruj nasz newsletter
Bądź dobrze poinformowany o naszych promocjach i nowych pro-
duktach

Elfa  Distrelec sp. z. o.o., al. Jerozolimskie 136, 02- 305  Warszawa,
tel. 22 570 56 00, faks 22 570 56 20, obsluga.klienta@elfa.se, www.elfadistrelec.pl
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50.000 150.000 20.000
nowych produktów  w  

naszym portfolio
produktów w magazynie, gotowych  

 do wysyłki tego samego dnia
zamówień punktualnie wysyłanych  

 z magazynu każdego dnia




