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O FIRMIE
Firma  Koncept-L  S.A. działa od 1996 r. i zyskała na polskim rynku 
status lidera wśród dystrybutorów urządzeń do automatycznej iden-
tyfikacji (Auto  ID). Na bieżąco rozbudowujemy portfolio i wybieramy 
najlepszych producentów oraz najpewniejszy asortyment produktów 
dla potrzeb rozwoju  Auto  ID w Polsce, krajach bałtyckich i Europie 
Środkowo-Wschodniej.
Nasi handlowcy i serwisanci nieustannie podnoszą swoje kwa-
lifikacje, by móc wdrażać firmowych partnerów w  technologicz-
ne arkana sprawnie 
i  kompetentnie – czy 
to podczas wywiadu 
dotyczącego potrzeb 
klienta, czy w ramach 
specjalnych szkoleń. 
Oczekiwania każdego 
klienta zawsze traktu-
jemy indywidualnie. 
Mamy dobrze zaopa-
trzony i prężnie dzia-
łający magazyn.
W ciągu 26 lat istnienia firmy oferowane przez nas rozwiązania 
stały się nieodzownym elementem efektywnego funkcjonowania 
wielu uznanych magazynów i hurtowni, banków, aptek, placówek 
handlowych, firm usługowych, laboratoriów, szpitali i przychodni, 
jednostek administracji publicznej, sieci stacji paliw, sieci telekomu-
nikacyjnych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.
We współpracy z partnerami  Koncept-L  S.A. świadczy również usłu-
gi integracyjne i przeprowadza wdrożenia rozwiązań systemowych, 
wspomagających m.in. logistykę, przemysł, handel, służbę zdrowia, 
sektor finansowy oraz służby mundurowe.

NASZA  MISJA
Misją  Koncept-L jest nieustanne wyszukiwanie innowacyjnych roz-
wiązań, które mogą wnieść wartość na polski rynek automatyki. 
Każdego roku nawiązujemy współpracę z kolejnymi producentami, 
zarówno doceniając renomowanych dostawców o ugruntowanym 
zapleczu produkcyjnym, jak i otwierając się na nowych graczy, 
oferujących wizjonerskie pomysły. 
Obecnie rekomendujemy produkty następujących marek:
Advantech,  Arbor,  Argox,  Adaptive  Recognition,  BarTender by 
 Seagull  Scientific,  BitaTek,  Bixolon,  Brother,  Cambium  Networks, 

 CCL,  Cilico, CipherLab,  Cisco,  Citizen,  Code,  Custom,  Dahua, 
 DOT,  Entrust,  Extreme  Networks,  Gett,  GoDEX,  HID,  Honeywell,  HP, 
 HW  Engineering,  Iiyama,  Imago,  M3  Mobile,  Motion  Computing, 
 Newland,  NiceLabel,  Panasonic,  SATO,  Scantech  ID, Sensormatic, 
Sunmi,  Toshiba,  Zebra  Technologies.
Kolejnym kluczowym elementem naszej misji jest styl biznesowy, 
opierający się na budowaniu uczciwych, długotrwałych i silnych 
relacji z klientami oraz producentami. Dzięki temu jesteśmy w sta-
nie zapewniać stałą konkurencyjność cenową przy zachowaniu 
najwyższych standardów obsługi.

OFERTA
W naszej ofercie znajdziecie  Państwo szeroką gamę profesjonalnych 
urządzeń  Auto  ID, a wśród nich m.in.:
 � czytniki kodów, 
 � skanery dokumentów,
 �moduły skanujące 
 OEM,
 � terminale danych 
– od tych kompak-
towych po urządze-
nia „heavy duty”,
 � drukarki etykiet 
i paragonów,
 � drukarki i czytniki kart plastikowych,
 � komputery przemysłowe, panelowe, wózkowe,
 � komputery przenośne,
 � komputery sprzedażowe,
 � tablety do zastosowań profesjonalnych,
 �mikrokioski,
 �monitory dotykowe,
 �modemy, routery, switche,
 � urządzenia telemetryczne,
 � sieci bezprzewodowe,
 � systemy monitoringu,
 � systemy  IOT i RFID,
 � rozwiązania dla automatyki 
przemysłowej,
 � oprogramowanie.

Ponadto zapewniamy stały dostęp do materiałów eksploatacyjnych 
i części zamiennych. 

koncept-l.automatykab2b.pl


