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O FIRMIE
Dostarczamy na polski rynek sprawdzone rozwiązania dla prze-
mysłu. Wierzymy, że technologia nie powinna ograniczać rozwoju 
przedsiębiorstw, tylko stanowić bazę do ich wzrostu. Jeśli szukasz 
partnera, który pomoże  Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie, a po 
zakupie wesprze  Cię w razie ewentualnych problemów wdrożenio-
wych – dobrze trafiłeś. Elmark  Automatyka to zespół doświadczo-
nych inżynierów – pasjonatów technologii. Dlatego od lat rozwijamy 
firmowe portfolio, zawsze szukając najlepszych rozwiązań i dosto-
sowując ofertę do wymagań rynku.
W naszej ofercie znajdziesz produkty producentów takich jak: 
Advantech,  Mean  Well,  Moxa,  Unitronics czy  Universal  Robots. 
Pod własną marką  Elmatic dostarczamy komputery przemysłowe, 
będące synonimem pewności wykorzystania najlepszych kompo-
nentów i bezbłędnego montażu. Poprzez sklep  Rugged.com.pl 
dystrybuujemy wzmocnione urządzenia, które nie zawiodą nawet 
w najcięższych warunkach.
Prowadzimy także szkolenia dla naszych partnerów handlowych, 
dotyczące sprzętu firm  Moxa,  Unitronics oraz  Universal  Robots. 
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. Dzięki zaopatrzeniu w podzespoły od dostawców większość 
napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonujemy w naszej 
firmie, bez konieczności odsyłania sprzętu do producenta. 
Pracujemy w trzech lokalizacjach na terenie  Warszawy; dysponuje-
my własnym, dużym magazynem, dzięki któremu jesteśmy w stanie 
błyskawicznie realizować dostawy na terenie kraju i za granicą.
W ciągu ostatniego roku zrealizowaliśmy ponad 20 tysięcy zamó-
wień. Wiemy, że zadowolenie naszych klientów to klucz do sukcesu 
i dalszego rozwoju.

USŁUGI
 � Doradztwo techniczne
 � Szkolenia i konsultacje
 � Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 � Kompletacja dostaw
 � Oferujemy rabaty – m.in. dla stałych klientów i przy dużych 
zamówieniach

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
Unitronics ● ● ● www.unitronics.com
Universal Robots ● ● ● www.universal-robots.com

ODDZIAŁY FIRMY
Warszawa, ul. Bukowińska 22, tel. 22 541 84 60

Elmark Automatyka, ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa
tel. 22 773 79 37, 22 541 84 60, faks 22 773 79 36, 22 541 84 61, elmark@elmark.com.pl, www.elmark.com.pl

www.facebook.com/ElmarkAutomatyka

www.linkedin.com/company/elmark-automatyka-sp-z-o-o-/

www.youtube.com/user/ElmarkAutomatyka

Elmark Automatyka

elmark.automatykab2b.pl


