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O FIRMIE 

Elpin i PCB s.c. to dwie firmy ściśle ze sobą współpracujące od 
początku lat dziewięćdziesiątych. Główną działalnością firm jest 
produkcja obwodów drukowanych jedno- i dwustronnych oraz wy-
konywanie szablonów do nakładania pasty lutowniczej. W procesie 
produkcyjnym zakład wykorzystuje materiały czołowych producen-
tów światowych. Park maszynowy: wiertarki  Schmoll,  Klingelnberg, 
kopiorama  ORC, galwanika  FSL,  HAL  Voss, rylcarka automatycz-
na  HML, testery  MANIA, tester optyczny  AOI  Camtec, pozwala 
na uzyskiwanie wysokiej jakości wyrobów. Firmy specjalizują się 
w wykonywaniu dużej ilości zamówień prototypowych i średnich 
serii. Zakład pracuje w systemie dwuzmianowym, dzięki czemu jest 
bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o superekspresowe wykonywanie 
zleceń. Naszym atutem jest wykonywanie płytek w terminie nawet 
24-godzinnym (wraz z dokumentacją).

OFEROWANE PRODUKTY

 � Produkcja obwodów drukowanych: jednostronnych, dwu-
stronnych, z metalizacją otworów.
 � Nanoszenie opisów montażowych, wiercenie otworów, wiercenie 

otworów o nietypowych kształtach, frezowanie/nacinanie, meta-
lizacja otworów, testowanie połączeń, powłoki – srebro, złoto, 
nikiel, Hal Pb, Hal bezołowiowy. Projektowanie PCB na życze-
nie, produkcja prototypów, płytki uniwersalne, wykonywanie 
szablonów do nakładania pasty lutowniczej metodą trawienia 
i wycinania laserem.

Artronic to dystrybutor optoelektroniki 
wyspecjalizowany w badaniu i wdra-
żaniu nowych technologii, co w połą-
czeniu z kompleksową dostawą po-
zostałych elementów elektronicznych 
stanowi atrakcyjna ofertę dla produ-
centów urządzeń elektronicznych. 
Mocną stroną firmy jest wdrażanie 
nowych projektów z wyświetlaczami 
na indywidualne zamówienie.
Doradztwo w zakresie nowych technologii i niskie koszty opracowa-
nia pozwalają na przygotowanie do produkcji innowacyjnych kon-
strukcji optoelektronicznych trafnie dobranych do potrzeb klienta.
Ścisła współpraca z producentami pozwoliła stworzyć jedną z najwięk-

szych ofert optoelektroniki w Polsce. Klien-
tom zapewniony jest bufor magazynowy 
zabezpieczający terminowość dostaw. 
Ze szczególną uwagą traktuje się ciągłą 
dostępność pozycji optoelektronicznych.

Wysoka jakość produktów przy zachowaniu atrakcyjnego poziomu 
cen powoduje ciągły wzrost zainteresowania firmą. Oferta systema-
tycznie poszerzana jest o produkty w nowych technologiach. Wy-
świetlacze  OLED i Bi-Stable LCD zwiększają możliwości dostarcze-
nia klientom optymalnego dla nich rozwiązania optoelektronicznego.
W ofercie znajdują się także obwody drukowane wielowarstwowe 
wykonywane na indywidualne zamówienia. Uzupełnienie oferty 
stanowi atrakcyjny cenowo montaż podzespołów elektronicznych. 
W ramach kompletacji dostaw  Artronic oferuje szybki transport 
z udostępnieniem wynegocjowanych rabatów. Kontrahenci otrzy-
mują szczegółowe noty katalogowe oraz profesjonalne doradztwo 
techniczne, często wykraczające poza domenę samego produktu.
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