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O FIRMIE

ABC ELEKTRONIK, działająca na rynku od 1995, jest importerem 
i dystrybutorem elementów elektronicznych. Naszą główną spe-
cjalnością jest kompatybilność elektromagnetyczna. Oferujemy 
pełny zakres materiałów i produktów związanych z  tą tematyką, 
zarówno w zakresie ochrony przed zakłóceniami promieniowanymi, 
jak i przewodzonymi.

Katalogi naszych materiałów wraz z opisem technicznym są dostępne na naszej stronie. 

OFERTA

Materiały EMC
 � ekrany układów elektronicznych
 � uszczelnienia emc tekstylne, z plecionek metalowych, silikonowe
 � listwy kontaktowe i kontakty punktowe
 � uszczelnienia emc otworów wentylacyjnych
 � szyby szczelne elektromagnetycznie
 � absorbery mikrofalowe
 � przeciwzakłóceniowe filtry, ferryty i elementy indukcyjne
 �materiały termoprzewodzące (pasty, folie – gap fillers, laminaty)

Komponenty elektroniczne
 � przetwornice napięcia DC/DC
 � zasilacze impulsowe AC/DC
 � sterowniki LED
 � IGBT drivers
 � izolowane transceivery
 � złącza koncentryczne, terminal block, board to board

Oferujemy doradztwo techniczne oraz próbki naszych produktów.
ABC Elektronik jest oficjalnym dystrybutorem firm:

ABC  Elektronik  Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10, 38-300  Gorlice
tel. 18 353 66 65, faks 18 353 68 33, www.abcpol.pl, info@abcpol.pl
Kontakt z klientem: tel. 18 353 66 65, 18 353 68 92, faks 18 353 68 33

www.abc.elektronikab2b.pl

www.aksotronik.elektronikab2b.pl

Aksotronik, ul. Podgórna 13A, 05-074  Nowy  Konik
tel. 22 783 20 51, tel. kom. 500 783 200 faks 22 783 33 64
info@aksotronik.com.pl, www.aksotronik.com.pl

O FIRMIE

Aksotronik bazuje na prawie 30-letnim doświadczeniu w bezpośred-
nim imporcie podzespołów elektronicznych. 
Prowadzimy wyłącznie sprzedaż hurtową. 
Nasi główni odbiorcy to sklepy, producenci, firmy konstruktorskie 
i serwisy.

NASZE ATUTY

 � Oferujemy z magazynu około 20 000 pozycji dostępnych on-line 
gotowych do natychmiastowej wysyłki w dniu złożenia zamówienia.

 � Zapewniamy dostęp on-line do stanów magazynowych, cen 
i informacji o dostawach, nowościach i promocjach oraz możli-
wości składania zamówień poprzez stronę internetową.

OFERTA PRODUKTÓW

Posiadamy w  ofercie całą gamę elementów elektronicznych, 
np. układy scalone, diody, tranzystory, potencjometry, rezystory.
Szeroką ofertę mamy zwłaszcza z poniższego asortymentu:
 � silniczki krokowe oraz zwykłe małej mocy z przekładnią i bez
 �magnesy, elektromagnesy, elektrozawory, druty nawojowe itp.
 � przełączniki wandaloodporne, wodoodporne, krańcowe, nożne
 � akumulatory litowe 18650, polimerowe, akcesoria do pakietów
 � taśmy techniczne, kaptonowe, izolacyjne, montażowe, ochronne
 � płytki prototypowe, kable połączeniowe, moduły Arduino, anteny
 � kondensatory: CBB60, CBB61, CBB65, MKSE, SMD, tantalowe


