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O FIRMIE

Conrad to jeden z największych dostawców dla przemysłu w za-
kresie elektroniki, techniki instalacyjnej oraz rozwiązań dla służb 
utrzymania ruchu. W ofercie dostępne są przyrządy pomiarowe, 
zasilacze, elementy techniki lutowniczej, podzespoły elektro-
niczne, komponenty aktywne, komponenty pasywne, elementy 
elektromechaniki, automatyki, pneumatyki, narzędzia, a  także 
kable, materiały montażowe, urządzenia warsztatowe i elementy 
wyposażenia  BHP. 

OFERTA

Nasz asortyment stanowi ponad 500 000 produktów (oraz 300 
000 na zamówienie) od ponad 2000 renomowanych dostawców:
 � przenośne urządzenia pomiarowe: multimetry, mierniki cęgowe, 
testery napięcia, kamery termowizyjne, decybelomierze, mano-
metry i wiele innych,
 � technika lutownicza: stacje lutownicze, kolby lutownicze, palniki 
gazowe, odsysacze oparów lutowniczych i inne akcesoria,
 � elementy elektroniczne bierne: podzespoły  RLC, przyciski i prze-
łączniki, elementy dyskretne,
 � przekaźniki: monitorujące, bezpieczeństwa, interfejsów, półprze-
wodnikowe, czasowe,
 � obudowy uniwersalne, aluminiowe, do montażu na szynie  DIN, a także 
pulpitowe oraz szafy rozdzielcze i sterownicze wraz z osprzętem,
 � elementy do produkcji  PCB: ramki, uchwyty montażowe, systemy 
wytrawiające, listwy lutownicze,
 � silniki prądu stałego: silniki krokowe (skokowe) zwykłe i  ze 
zintegrowanym sterowaniem, napędy liniowe oraz cała gama 
regulatorów i sterowników,
 � elementy przeniesienia napędu firmy  SIT, komputery jednopłyt-
kowe, czujniki, elementy systemów pomiaru i regulacji,
 � narzędzia precyzyjne do elektroniki: szczypce, cęgi, wkrętaki 
precyzyjne, lupy z podświetleniem,
 � aparatura laboratoryjna i  edukacyjna: zasilacze regulowane, 
rezystory, generatory funkcji, oscyloskopy.

Conrad to bogata oferta przenośnych i laboratoryjnych urządzeń 
pomiarowych oraz wyposażenia warsztatu produkowanych przez 
światowych liderów, takich jak  Fluke,  Tektronix,  Weller,  Flir,  Voltcraft, 
 Extech,  Laserliner,  WAGO,  Chauvin  Arnoux,  Keysight  Technologies 
i wiele innych.
Specjalnie dla profesjonalistów, firma  Conrad przygotowała szeroką 
ofertę elektronarzędzi wraz akcesoriami spełniającymi najwyższe 
standardy – m. in. Fein,  Bosch,  Makita,  Proxxon,  Metabo,  Holzman 
 Machinen,  AEG.

WSPARCIE TECHNICZNE

Conrad zapewnia również wsparcie techniczne na najwyższym 
poziomie, dzięki wykwalifikowanym inżynierom sprzedaży pracu-
jącym w biurze obsługi klienta oraz przedstawicielom handlowym 
działającym w  terenie, którzy pomogą w doborze odpowiednich 

rozwiązań, jak również przedstawią ofertę handlową dostosowaną 
do odpowiednich potrzeb. 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.conrad.pl

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

Nowa platforma internetowa wykorzystująca nowoczesne funkcje, 
szczególnie przydatne dla profesjonalistów oraz firm realizujących 
zakupy:
 � prezentowanie cen netto i brutto – klienci mogą w dowolnym 
momencie mogą zmienić widok cen,
 � informacje o stanie magazynowym podawane w czasie rzeczywi-
stym wraz z dokładną liczbą produktów dostępnych w magazynie, 
 � wykorzystanie nowych metod płatności: możliwość użycia  PayU, 
a także realizacji zamówienia z wygodnym terminem płatności,
 � zapytanie o  wycenę listy zakupowej online (RFQ), wycena 
listy BOM, podgląd stanów magazynowych,  Quick  Buy – szybkie 
zamówienie z listą zakupów, a także po zalogowaniu: dedykowane 
ceny, parking, wyceny, dokumenty etc.
 � serwisy i usługi specjalne – m.in. serwis druku 3D, serwis kali-
bracji, serwis  PCB, cięcie kabli gratis,
 �możliwość zamawiania produktów spoza oferty (np. ponad 3 mln 
produktów marki  Digi-Key dostępnych na żądanie),
 � 90% produktów dostępnych na magazynie – wysokie stany 
magazynowe,
 � produkty marek własnych (m.in. Voltcraft,  Toolcraft,  TRU 
 Components,  Basetech) w atrakcyjnych cenach wraz z 3-letnią 
gwarancją na produkty  Voltcraft,
 � jedyna w Europie strefa  EPA z atestem  TÜV,
 � certyfikowany system zarządzania jakością wg  ISO 9001:2008,
 � własne  Centrum  Technologii  Conrad (CTC), w którym pracują 
wysoko wyspecjalizowani inżynierowie, i technicy, opracowujący 
nowoczesne rozwiązania techniczne, 
 � 90 000 produktów w opakowaniach przemysłowych przysto-
sowanych do potrzeb produkcyjnych,
 � szybka dostawa i nowoczesne zarządzanie magazynem,
 �możliwość dostawy kompletnej lub częściowej,
 � specjalne oferty dla subskrybentów newslettera,
 � produkty z dopuszczeniami na rynek niemiecki.
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