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O NAS
Zajmujemy się szeroko pojętą dziedziną automatyki i elektrotech-
niki. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm  Siemens, 
 HARTING, Indu-Sol, HMS (Ewon, Anybus). Świadczymy komplek-
sowe usługi handlowe, w ramach których dobieramy optymalne 
rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań. 
Stale podnosimy swoje kompetencje poprzez aktywny udział 
w branżowych szkoleniach i targach. Wyróżnia nas doświadczenie 
i  zaangażowanie, ponieważ stawiamy na relację z drugim czło-
wiekiem. Niekorporacyjna struktura naszej firmy pozwala nam na 
szybki i bezpośredni kontakt opiekuna z partnerem biznesowym, co 
przekłada się na wysoką jakość i natychmiastową pomoc. Potrafimy 
zrealizować błyskawiczne zamówienia. Odnajdujemy skompliko-
wane rzeczy. Pomagamy w  trudnych sytuacjach, np. awariach 
maszyn, które są dla nas priorytetem. Idziemy z duchem czasu, 
ciągle ulepszając naszą ofertę. Dlatego propozycja skierowana 
do  Państwa jest kompleksowa i nowoczesna. Stawiamy na dłu-
gofalowe rozwiązania i odnalezienie przyczyn problemów. Dzięki 
nam oszczędzasz czas i pieniądze, dzięki nam osiągniesz sukces.

OFERTA
Proponujemy  Państwu komponenty najwyższej jakości czołowych 
producentów w branży, np. takich jak  SIEMENS,  OMRON,  LENZE, 
 HARTING. Doradzimy w wyborze odpowiedniego sprzętu i opro-
gramowania, pomożemy również w dostarczeniu, naprawie lub 
dobraniu odpowiedników do starszych komponentów, wycofanych 
już z rynku. Dodatkowo dla wszystkich tych, którzy są zainteresowa-
ni tematyką sieci przemysłowych  PROFINET,  PROFIBUS,  AS-i oraz 
standardów  CAN,  DeviceNET,  SafetyBus, proponujemy szerokie 
portfolio produktowe firmy  Indu-Sol. Ponadto doradzamy w wyborze 
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z zakresu kompatybilności 
elektromagnetycznej EMC, pomocnego przy diagnostyce sieci 
przemysłowych. Realizujemy również wiele projektów ze szkołami 
technicznymi i uczelniami wyższymi w ramach doboru stanowisk dy-
daktycznych i kompleksowo wyposażonych pracowni. Dzielimy się 
rozległą wiedzą i bogatym doświadczeniem zdobytym na przestrzeni 
wielu lat, współpracując z niemiecką firmą  LUCAS-NUELLE. Zakła-
dom i firmom zainteresowanym nowoczesnymi, innowacyjnymi, 
bezpiecznymi i ergonomicznymi stanowiskami pracy (powierzchnie 

robocze i  laboratoryjne oraz aparatura pomiarowa) doradzamy 
w doborze rozwiązań z zakresu zdalnego dostępu  VPN do ma-
szyn i urządzeń.

DIAGNOSTYKA SIECI PRZEMYSŁOWYCH
Dzięki bliskiej współpracy z firmą  Indu-Sol intensywnie działamy 
w obszarze sieci przemysłowych i komunikacji. Specjalizujemy się 
we wszystkich aspektach dotyczących magistrali polowych oraz 
 Industrial  Ethernet. Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne 
i wiedzę na temat kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Pro-
ponujemy  Państwu wszechstronne portfolio produktów do poprawy 
niezawodności i utrzymania stabilności sieci przemysłowych. Dzięki 
produktom  Indu-Sol zyskujesz czas i pieniądze. Zapobiegasz awa-
riom i zachowujesz ciągłość produkcji. Kluczowe cechy produktów 
firmy  Indu-Sol to: monitorowanie i kontrola sieci przemysłowych, lo-
kalizowanie słabych punktów zaimplementowanej sieci oraz zapew-
nianie ciągłej dostępności sieci. Jesteśmy idealnym partnerem dla 
wszystkich osób profesjonalnie zajmujących się projektowaniem, 
wdrażaniem i utrzymaniem sieci przemysłowch, w szczególności 
dla zakładów i jednostek z rozbudowaną strukturą sieci  PROFINET, 
 PROFIBUS i ASi. Po więcej ciekawych i interesujących informacji 
zapraszamy na stronę www.indu-sol.com.
Nasi głowni partnerzy biznesowi: Siemens,  Indu-Sol,  EWON 
by  HMS,  Lenze,  Lucas-Nuelle,  Erfi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i składania zapytań. Z wielką 
chęcią umówimy się z Państwem na spotkanie i prezentacje.
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