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O FIRMIE

Nasza firma została założona w roku 1983. Od roku 1998 
działamy jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
pod nazwą Elmark Automatyka. W roku 1989 rozpo-
częliśmy dystrybucję na terenie Polski sprzętu firmy 
Advantech, a następnie innych wiodących światowych 
firm dostarczających elementy systemów automatyki 
przemysłowej. 
Od kilkunastu lat prowadzimy także szkolenia w za-
kresie sprzętu i oprogramowania Rockwell Automa-
tion, a od kilku lat nasze centrum szkoleniowe jest 
autoryzowane przez Rockwell Automation i szkolenia 
odbywają się na zlecenie Rockwell Automation. Prowadzimy 
także szkolenia dla naszych partnerów handlowych dotyczące 
sprzętu firmy Moxa oraz Unitronics. 
Wszystkim klientom dokonującym u nas zakupów zapewniamy 
bezpłatne doradztwo przed złożeniem zamówienia i profesjonalne 
wsparcie techniczne po dostarczeniu sprzętu. Posiadamy własny 
dział serwisu wyposażony w urządzenia do montażu SMD oraz 
BGA i dzięki zaopatrzeniu w podzespoły od naszych dostawców 
większość napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonujemy 
w naszej firmie, bez konieczności odsyłania sprzętu do producenta. 
Pracujemy w dwóch lokalizacjach. W dzielnicy Wesoła na przedmie-
ściach Warszawy znajduje się nasz magazyn i centrum logistyczne. 
Przy ul. Bukowińskiej w Warszawie działa Centrum Szkoleniowe. 
Łączna powierzchnia naszych biur i magazynów wynosi około 
1800 m.kw. Zatrudniamy ponad 50 wysoko wykwalifikowanych 
osób. Dzięki naszym Klientom, udaje się nam stale zwiększać 
nasz potencjał i zakres działalności. Wartość sprzedaży produk-
tów i usług w roku 2017 wyniosła 57 milionów zł. Zrealizowaliśmy 
20.000 zamówień. Pamiętamy o tym, że jedynym sposobem na osią-
gnięcie zysku i rozwoju Firmy jest zadowolenie naszych Klientów.

USŁUGI

 � Doradztwo techniczne
 � Szkolenia i konsultacje
 � Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 � Kompletacja dostaw
 � Oferujemy rabaty, w tym dla stałych klientów i przy dużych zamó-
wieniach

OFERTA FIRMY

Elmark Automatyka jest przedstawicielem lub autoryzowanym dys-
trybutorem wielu producentów zagranicznych, o których informacje 
przedstawiono w tabeli.

Firmy, których Elmark Automatyka  
jest przedstawicielem lub dystrybutorem

Nazwa firmy
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Adres WWW

Advantech Equipment ● ● ○ www.aec.com.tw
Advantech ● ● ○ www.advantech.com
Bedrock ● ● ● https://bedrockautomation.com
Clock Computer ● ● ○ www.clock-link.com.tw
Dataforth ● ● ● www.dataforth.com
Elmatic ● ● ● www.elmatic.net
Getac, Durabook ○ ○ ● www.rugged.com.pl 
HMS, Prosoft, Molex ○ ○ ● www.anybus.com
Iconics ● ● ● www.iconics.com
Icron ● ● ● www.icron.com
Janitza ● ● ● https://www.janitza.com/
MeanWell ○ ○ ● www.meanwell.com 
Measurement Computing ● ● ● https://www.mccdaq.com/
Moxa ● ● ○ www.moxa.com
MSI IPC ● ○ ● http://ipc.msi.com/
Realwear ● ● ● www.realwear.com
Rockwell Automation ○ ○ ● www.rockwellautomation.com
Unitronics ○ ● ○ www.unitronics.com
Universal Robots ● ● ● www.universal-robots.com

ODDZIAŁY FIRMY
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