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Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o., ul. Łabędzka 9-9a, 44-121 Gliwice
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O FIRMIE

Tekniska  Polska to firma tworzona przez ludzi z pasją, co umożliwia 
nam wyjątkowe podejście do  Klienta i jego potrzeb. Nasze działa-
nia, wiedza i doświadczenie czynią z nas ekspertów w dziedzinie 
przemysłowych systemów transmisji danych. W pracy nie uznaje-
my żadnych kompromisów, ponieważ zapewnienie niezawodności 
i satysfakcji z użytkowania dostarczanych urządzeń jest dla nas 
nadrzędnym celem. Naszą domeną jest teletransmisja w zasto-
sowaniach przemysłowych. Oferujemy systemy komunikacji wy-
korzystujące drogę bezprzewodową, okablowanie miedziane lub 
światłowodowe – w zależności od możliwości technicznych i/lub 
istniejącej infrastruktury. Zapewniamy również konsultację i optyma-
lizację projektu, stworzenie koncepcji projektowej, kompletację do-
staw opierając się na rozwiązaniach wysokiej jakości, profesjonalne 
wsparcie techniczne przed zakupem i w całym okresie eksploatacji, 
konfigurację oraz pomoc w uruchomieniu aplikacji.

OFERTA

Od kilkunastu lat oferujemy urządzenia oraz rozwiązania oparte na 
produktach wiodących producentów. Dostarczamy bezkompromi-
sowe jakościowo produkty z obszaru transmisji danych, potwier-
dzone wiarygodnymi europejskimi certyfikatami. Dzięki czemu do 

grona naszych klientów należą najważniej-
sze i najbardziej wymagające przedsię-
biorstwa oraz liderzy wiodących dziedzin 
przemysłu. Nasze urządzenia gwarantują 
niezawodną transmisję danych w niezwy-
kle trudnych warunkach transportu kole-
jowego i morskiego. Na ich bezawaryjno-
ści oparte są układy sterujące różnymi 
procesami w energetyce, gazownictwie 
i górnictwie. Zaś dzięki swojej funkcjonal-
ności, stanowią szkielet i najpewniejszą 
podstawę dla układów szeroko rozumia-
nej automatyki przemysłowej. W oparciu 
o własne doświadczenia, analizę doświad-
czeń naszych  klientów, jak i współpracę 
z partnerami na całym świecie, zbudowali-
śmy bogatą bazę wiedzy eksperckiej, którą 
teraz chętnie dzielimy się z innymi podczas 
organizowanych szkoleń. Dzięki temu je-
steśmy dziś w ścisłej czołówce dostawców 
urządzeń służących do transmisji danych 
w standardzie przemysłowym. Gotowi na 
każde wyzwanie, wspieramy aktywnie 
naszych klientów, oferując im doskonałe 
rozwiązania i stabilną współpracę.

WSPARCIE  TECHNICZNE

Tekniska  Polska zapewnia swoim klientom najwyższy poziom 
obsługi wybiegając znacznie poza tradycyjnie ukształtowany 
wizerunek dostawcy rozwiązań. Ze znajomości zagadnień prze-
mysłowej transmisji danych uczyniliśmy naszą pasję, którą sku-
tecznie łączymy z zamiłowaniem do pracy z klientem. Ciężką 
pracą budujemy wizerunek solidnego partnera i stawiamy sobie 

coraz ambitniejsze cele w budowaniu satysfakcji naszych klientów. 
Wsparcie techniczne i zaangażowanie naszej wiedzy eksperckiej 
są jednymi z filarów na których opieramy współpracę z każdym 
z klientów. Stawiając na budowanie długotrwałych relacji bizne-
sowych zapewniamy kompleksowe usługi techniczne w ramach 
oferowanych rozwiązań:
 � wsparcie techniczne w trakcie doboru rozwiązania do projektu,
 � szkolenia praktyczne i teoretyczne otwarte, np. Akademia  Tekniska 
lub dedykowane dla klienta, zgodnie z jego specyfiką i potrzebami,
 � wsparcie techniczne w czasie uruchomienia,
 � pomoc w diagnozowaniu i usuwaniu problemów w trakcie eks-
ploatacji,
 � pomoc w zestawieniu kanałów inżynierskich przeznaczonych do 
zdalnego zarządzania urządzeniami,
 � dopasowanie konfiguracji urządzeń do potrzeb  Klienta oraz aplikacji.


