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Długoletnie doświadczenie
Od prawie 40 lat zdobywamy doświadczenie na rynku 
automatyki. Jesteśmy wieloletnim, sprawdzonym part-
nerem polskiego przemysłu. 

Silne wartości
Najważniejsze są dla nas uczciwość i zadowolenie na-
szych klientów. Pracując z nami, możesz być spokojny 
o jakość przedstawionej oferty oraz to, że będzie za-
wierała najlepsze dla  Ciebie rozwiązania.

Wyspecjalizowany zespół
Zatrudniamy specjalistów – doświadczonych inżynie-
rów, którzy wspierają naszych klientów na każdym eta-
pie: od wyboru rozwiązań, przez ich konfigurację, po 
rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Duży magazyn
Konsekwentnie inwestujemy w nasz magazyn, dzięki 
czemu możesz liczyć na dostępność sprzętu zdecydo-
wanie lepszą niż obecne standardy w branży. A towar 
z magazynu wysyłamy najpóźniej następnego dnia 
roboczego.

https://www.facebook.com/ElmarkAutomatyka

https://www.linkedin.com/company/elmark-
automatyka-s-a/ 

https://www.youtube.com/c/ElmarkAutomatykaSA 

www.elmark.elektronikab2b.pl

Elmark Automatyka, ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa
tel. 22 773 79 37, 22 541 84 60, faks 22 773 79 36, 22 541 84 61
elmark@elmark.com.pl, www.elmark.com.pl

Własny serwis
Własny, autoryzowany serwis pozwala nam skrócić do 
minimum czas napraw gwarancyjnych. Dzięki temu, nie-
zbędną pomoc otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.

Sprawdzona oferta
Pracujemy z liderami rynku. W naszej ofercie znajdziesz 
produkty najwyższej jakości, które na co dzień dowo-
dzą swojej wartości, pracując w milionach instalacji na 
całym świecie.

Centrum wiedzy
Dbamy o wygodę i edukację naszych klientów, dlatego 
nieustannie udoskonalamy nasz serwis internetowy 
oraz tworzymy treści, w których nie szczędzimy infor-
macji na temat automatyki przemysłowej.

Znak jakości „Elmatic”
W ramach marki „Elmatic” dostarczamy niezawodne 
urządzenia: m.in. komputery przemysłowe, routery, ser-
wonapędy – wszystko pod znakiem najwyższej jakości. 

Elmark  Automatyka – dostarczamy na polski rynek sprawdzone rozwiązania dla przemysłu. W naszej firmie pracuje ponad 60 osób. Two-
rzymy zgrany zespół specjalistów. Stawiamy na rozwój i długotrwałą współpracę. Najważniejszą zasadą w Elmarku jest uczciwość i to od 
niej wychodzimy, budując wewnętrzne i zewnętrzne relacje.

Biura firmy: 
Wesoła:
ul. Niemcewicza 76
05-075  Warszawa
tel. 22 773 79 37
elmark@elmark.com.pl

Mokotów:
ul. Bukowińska 22 lok. 1B
02-703  Warszawa
tel. 22 541 84 60
elmark@elmark.com.pl

Oferta:
� doradztwo techniczne
� szkolenia i konsultacje
� serwis gwarancyjny i pogwarancyjny




