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O FIRMIE

Grupa MCC  Sp. z o.o. wchodzi w skład holdingu  Grupa  Zasada, 
jednej z najstarszych i największych grup kapitałowych w Polsce. 
Spółka prowadzi działalność od 1995 roku. Zajmuje się dystrybucją 
części zamiennych do pojazdów oraz komponentów i materiałów 
do produkcji elektronicznej. Współpraca ze starannie dobranymi 
producentami, doświadczona kadra oraz rozbudowana sieć maga-
zynowa pozwalają na zaoferowanie klientom produktów najwyższej 
jakości, jak również wsparcia technicznego oraz logistycznego (ISO 
9001:2008 oraz  AQAP 2130:2009).

OFERTA

 �Materiały do produkcji elektronicznej
Najwyższej jakości produkty, wyjątkowe wsparcie techniczne i dba-
łość o potrzeby klientów powodują, że firma  Henkel jest liderem 
wśród dostawców dla przemysłu elektronicznego. W szerokiej ofer-
cie firmy znajdują się wydajne i ekonomiczne rozwiązania dla każ-
dego producenta, w tym materiały i akcesoria lutownicze, kleje do 
montażu powierzchniowego, powłoki elektroprzewodzące, materiały 
do produkcji obudów, pasty i folie klejące, materiały termoprzewo-
dzące, zalewy i powłoki ochronne, uszczelniacze oraz materiały do 
drukowania ścieżek elektroprzewodzących.

 �Materiały dla przemysłu
Marka  LOCTITE®  cieszy się zaufaniem jako do-
stawca wysokiej jakości klejów, uszczelniaczy 
i produktów do przygotowania powierzchni dla 
różnych branż produkcyjnych na całym świecie. 

Produkty  LOCTITE® są stosowane do produkcji 
wyrobów, które towarzyszą nam każdego dnia, 
począwszy od samolotów po meble. Eksperci 
 LOCTITE dążą do optymalizacji procesów i ob-
niżania kosztów, opracowując produkty, które 

oferują lepsze działanie i starając się zrozumieć każdy problem 
w dowolnej branży, w której działają nasi klienci.

 � Radiatory
Mecc.Al, założona w 1996 roku, jest jedną z siedmiu spółek nale-
żących do największej włoskiej grupy przemysłowej, działającej 
w branży wyrobów z aluminium. Firma specjalizuje się w projekto-
waniu i produkcji radiatorów i systemów chłodzenia dla przemysłu 
energoelektronicznego. Produkty  Mecc.AL stosowane są m.in. 
w: zasilaczach  UPS, telekomunikacji, energoelektronice, przemy-
śle energii odnawialnych, aplikacjach kolejowych i motoryzacji.

 � Kondensatory foliowe
Produkty firmy  Electronicon przeznaczone są głównie do energo-
elektroniki, oświetlenia oraz silników. W zależności od wymagań 
aplikacji w ofercie firmy znajdziemy kondensatory jedno- bądź trój-
fazowe, wysokoprądowe, wysokonapięciowe, o wysokiej gęstości 
energii, niskich stratach, niskiej indukcyjności, samoregenerujące 
oraz z wbudowanym zabezpieczeniem. Oprócz popularnych pro-
duktów o kompaktowych rozmiarach w obudowie cylindrycznej 
dostępne są również wyjątkowo odporne na wibracje kondensatory 
skrzyniowe przeznaczone do najcięższych warunków pracy.
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