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ASTOR –  Twój partner w automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji produkcji

Od 35 lat wspieramy naszych klientów w podnoszeniu efektywności i konkurencyjności, dostarczając wiedzę i nowoczesne technologie 
oraz wskazując kierunek transformacji na drodze do  Przemysłu 4.0 –  Stefan Życzkowski, przewodniczący  Rady  Strategicznej firmy  ASTOR. 

Naszą ambicją jest tworzenie najbardziej niezawodnych rozwiązań 
dla najlepszych przedsiębiorstw na rynku. 
Oznacza to, że: 
 � oferujemy sprawdzone w praktyce konfiguracje systemów auto-
matyki, informatyki i robotyki przemysłowej,
 � rozumiemy specyfikę  Państwa branży,
 � dbamy o rentowność  Państwa inwestycji,
 � pomagamy sprawnie przejść przez proces zmiany i  osiągnąć 
cele biznesowe,
 � dzielimy się wiedzą i doświadczeniem,
 � rozmawiamy,
 � inspirujemy.

SKLEP  INTERNETOWY  ASTOR  
– 10  TYS. PRODUKTÓW  DOSTĘPNYCH  W 24  H

Załóż konto, wybierz swoje produkty, kliknij „Kupuję”, zapłać online 
– i czekaj na kuriera, który dotrze następnego dnia. Tak, kupowanie 
zaawansowanych technicznie sterowników, komputerów, paneli 
operatorskich, sprzętu sieciowego, serwonapędów, a nawet robotów 
przemysłowych może być takie proste!  W Sklepie  Internetowym 
firmy  ASTOR można też kupić system  SCADA oraz radiomodemy.
Po założeniu konta każdy klient otrzymuje indywidualne warunki 
handlowe, zgodne z profilem swojej działalności. Ułatwiamy również 
przygotowanie ofert – wystarczy dodać produkty do koszyka i klik-
nąć jeden przycisk, a otrzyma się gotową ofertę w postaci pliku  PDF.
Nasz zespół chętnie pomaga w doborze produktów i  rozwiewa 
wszelkie wątpliwości – można do nas zadzwonić, napisać na czacie 
lub za pośrednictwem e-maila i dostać odpowiedź w ciągu godziny.

LOKALNY  MAGAZYN  W KRAKOWIE
Dbamy o to, aby nasi klienci zawsze otrzymali zamówione produkty 
na czas. Dostarczamy zamówienia z lokalnego magazynu w Krako-
wie. Znajduje się on w siedzibie firmy przy ul. Smoleńsk 29A. Nad 
poziomami stanów magazynowych i  ich ciągłym uzupełnianiem 
czuwa  Dział  Importu i Logistyki.
Nasz magazyn to dziesiątki tysięcy sztuk produktów, a jego wartość 
przekracza 10 milionów zł.

PORADNIK  AUTOMATYKA – ŹRÓDŁO  WIEDZY  I INSPIRACJI
Poradnik  Automatyka to miejsce w sieci stworzone dla inżynierów 
i przyszłych inżynierów. Zgromadziliśmy tam setki artykułów tech-
nicznych z zakresu m.in. automatyki, sterowania, napędów, opro-
gramowania przemysłowego, robotyki i komunikacji przemysłowej.
Autorami tekstów są nasi specjaliści, a Czytelnikami – inżynierowie, 
studenci i pasjonaci automatyki. Słowem: wszyscy, którzy szukają 
wiedzy, inspiracji i odpowiedzi na pytania techniczne. Poradnik to 
także rosnąca baza bezpłatnych kursów z zakresu programowania 
i konfiguracji urządzeń automatyki oraz projektowania systemów.
Szczegóły: www.astor.com.pl/poradnikautomatyka

ASTRAADA –  BEZPROBLEMOWA  AUTOMATYKA
Czego potrzebuje automatyk do efektywnej pracy? Urządzeń, które 
bezproblemowo działają i łatwo się konfigurują, a także świadomo-
ści, że w razie problemu zawsze otrzyma wsparcie.
Astraada to:
 � Kompleksowa 
oferta z zakresu 
automatyki 
przemysłowej.
 � Kompatybilne 
ze sobą produkty, 
które łatwo się 
wdraża i łączy 
z różnymi 
systemami.
 � Niezawodny 
sprzęt 
działający 
przez lata.
 � Doświadczeni 
inżynierowie, 
którzy znają te 
urządzenia jak 
własną kieszeń.

Nasi inżynierowie gruntownie 
testują wszystkie produkty 
pod kątem funkcjonalności, 
stabilności oraz trwałości. De-
cydując się na  Astraadę, masz 
pewność, że  MUSI  DZIAŁAĆ.
Produkty marki  Astraada pra-
cują już w tysiącach zakładów 
w całej  Polsce, ciesząc się za-
ufaniem wielu naszych klientów oraz partnerów.
Dowiedz się więcej na: www.astraada.com/pl
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