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RS  COMPONENTS – GLOBALNY PARTNER 

RS  Components to znak handlowy firmy  Electrocomponents plc. 
RS oferuje swój asortyment produktów liczbie ponad jednego mi-
liona klientów za pośrednictwem  Internetu i katalogów. Każdego 
dnia firma nadaje ponad 44 000 przesyłek. 
Produkty oferowane na stronie pl.rs-online.com pochodzą od po-
nad 2500 wiodących producentów – są to podzespoły z zakresu 
elektroniki i układów elektrycznych, automatyki i utrzymania ruchu, 
techniki pomiarowej, a także narzędzia i materiały eksploatacyjne.

CELEM  RS JEST  
UŁATWIANIE ŻYCIA SWOIM KLIENTOM

Dla klientów z branży automatyki i utrzymania ruchu  RS udostępnia 
oprócz przyrządów pomiarowych również szeroki asortyment pro-
duktów z takich dziedzin jak technologia regulacyjna i napędowa, 
rozwiązania do układów pneumatycznych i hydraulicznych, insta-
lacje przełączania niskiego napięcia oraz czujniki. 
Istotną część tego asortymentu stanowią produkty własnej marki 
 RS  Pro. Produkty  RS Pro to alternatywa dla klientów, która umożliwia 
połączenie jakości, wydajności i dobrej ceny.
RS wspiera także projektantów urządzeń elektronicznych, którzy za-
wsze chcą jak najbardziej skrócić czas potrzebny na wprowadzenie 
swoich rozwiązań na rynek. RS stanowi dla nich źródło odniesienia, 
dzięki któremu zawsze mają dostęp do stale poszerzanego portfolio 
podzespołów elektronicznych od jednego dostawcy i bezpośrednio 
z magazynu.

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ  
W CENTRUM UWAGI

W trosce o naszą wspólną odpowiedzialność, zarówno w struktu-
rach firmy, jak i poza nią, systematycznie i bezustannie ulepszamy 
działanie naszej organizacji. Skupiamy się głównie na zadowoleniu 
klientów i pracowników, niezawodności produktów oraz usług, 
aspektach bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a  także odpo-
wiednim wykorzystaniu zasobów.
Odpowiedzialność prawna w naszej firmie nie ogranicza się jedynie 
do przestrzegania przepisów, lecz jest o wiele bardziej złożona. Bez-
warunkowo dotrzymujemy słowa danego wewnątrz (pracownikom), 
jak i na zewnątrz (klientom).
Dzięki systematycznemu doszkalaniu podnosimy kompetencje 
naszych pracowników we wszystkich obszarach działania naszej 
organizacji. Cały proces udoskonalania jest systematycznie i przez 
cały czas wdrażany na wszystkich poziomach działalności naszego 
przedsiębiorstwa.

Nasi pracownicy chętnie pomogą na etapie wyszukiwania pro-
duktów oraz w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących 
zamówienia.

NOWOŚCI/INNOWACJE 

Wsparcie klientów nie tylko w zakresie dostawy jest jednym z kluczo-
wych celów  RS. Platforma projektowa  RS,  DesignSpark, zapewnia 
dostęp online do społeczności inżynierów i  techników. Główne 
punkty zainteresowania to: DesignSpark  Mechanical, darmowe 
oprogramowanie do projektów 3D z intuicyjnym interfejsem użyt-
kownika, w pełni funkcjonalne, bezpłatne narzędzie projektowe do 
płytek  PCB  DesignSpark  PCB, jak również  DesignSpark  Electrical, 
program przeznaczony do tworzenia profesjonalnych projektów 
w zakresie układów elektrycznych.

FIRMA O GLOBALNYM ZASIĘGU

Jako globalny dystrybutor  RS  Components zapewnia inżynierom 
i technikom dostęp do obszernego spektrum obejmującego asor-
tyment ponad 500 tys. produktów wraz z usługami na najwyższym 
poziomie, które znacznie wykraczają poza szybką i pewną dostawę.
Grupa  Electrocomponents posiada swoje oddziały w 32 krajach 
i jest notowana na londyńskiej giełdzie. 
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