Gamma Sp. z o.o., ul. Kacza 6 lok. A, 01-013 Warszawa
tel. 22 862 75 00, info@gamma.pl, www.gamma.pl

O FIRMIE

Firma Gamma rozpoczęła działalność dystrybucyjną w 1992 roku.
Od samego początku byliśmy zorientowani na dystrybucję nowoczesnych podzespołów elektronicznych z ofert produkcyjnych czołowych
światowych producentów. Nie spoczywając na laurach, zmieniamy
się wraz ze zmieniającym się rynkiem. Naszym klientom oferujemy
nie tylko komponenty, ale także indywidualne rozwiązania.
W naszej ofercie handlowej znajdują się najwyższej klasy podzespoły wytwarzane przez firmy ze światowej czołówki, takie jak m.in.
Microchip, Skyworks, Microsemi, ROHM, Hongfa, MaxLinear,
Power Integrations, Pulse, Coto. Oferujemy także narzędzia uruchomieniowe oraz zaawansowane oprogramowanie firmy Siemens/
Mentor Graphics (pakiety CAT/EDA PADS,
HyperLynx, Valor, FloTHERM, Capital). Bacznie
obserwując trendy rozwojowe elektroniki, stale
wzbogacamy naszą ofertę handlową o nowocze- Zobacz nasz
sne rozwiązania technologiczne, takie jak osprzęt aktualny L inecard
dla bezprzewodowej komunikacji LoRaWAN, 5G,
ZigBee, Thread, Bluetooth (Digi International, Kerlink, Poynting,
Mobiletek), systemy RFID (HID, Netronix), rozwiązania optoelektroniczne, w tym wydajne źródła światła i nowoczesne wyświetlacze
LCD, LED i OLED (Ampire, Foryard, Refond, RCL Display).
W ciągu 27 lat działalności wykształciliśmy zespół dobrze wykwalifikowanych specjalistów, których umiejętności i doświadczenie
umożliwiają zapewnienie obsługi handlowej oraz technicznej na
najwyższym poziomie. Gwarancją kontynuacji tej dobrej tradycji jest
wdrożony w roku 2005 system zarządzania jakością, potwierdzony
aktualnym certyfikatem P
 N-EN ISO9001:2015.
Współpraca z Gammą to zawsze właściwa decyzja!

 Komponenty dla automatyki przemysłowej: anteny, switche,
rozwiązania PoE, komputery i panele przemysłowe oraz układy
SoC, SoM, SBC
 Podzespoły elektromechaniczne: przekaźniki, bezpieczniki,
złącza, silniki krokowe
 Różne akcesoria elektroniczne: czytniki RFID, źródła zasilania,
programatory, narzędzia uruchomieniowe, moduły GSM, komputery jednopłytkowe

OBSŁUGA K
 LIENTA

 Pomoc techniczna: doradztwo techniczne, szkolenia, konsultacje
(udostępniamy materiały i literaturę techniczną producenta)
 Dostawy: typowa szybkość dostawy produktu 2 dni
 Formy płatności: typowo do 30 dni
 Oferujemy rabaty: przy dużych zamówieniach, dla stałych klientów
 Materiały informacyjne: dysponujemy katalogiem firmowym i katalogami dystrybuowanych firm
 Inne formy współpracy z klientem: przyśpieszony czas dostawy, kompletacja dostaw, projektowanie urządzeń elektronicznych, zasilaczy
impulsowych oraz wyświetlaczy ciekłokrystalicznych na zamówienie.

OFEROWANE PRODUKTY

 Podzespoły półprzewodnikowe: mikrokontrolery MCU i MPU,
tranzystory, półprzewodnikowe elementy mocy, układy scalone
 Podzespoły optoelektroniczne: wyświetlacze LCD, LED i OLED,
LED, nadajniki podczerwieni, odbiorniki podczerwieni, lasery
 Podzespoły pasywne: rezystory, kondensatory, elementy indukcyjne, elementy piezoelektryczne
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ODDZIAŁY FIRMY

Biuro handlowe w Zabrzu obsługuje głównie naszych klientów
z południowych rejonów kraju. Nasi doświadczeni inżynierowie
aplikacyjni służą zarówno wsparciem technicznym oraz merytorycznym, jak i handlowym, dbając o najmniejsze szczegóły projektów
urządzeń elektronicznych.
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