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O FIRMIE

Elfa Distrelec jest czołowym europejskim dystrybutorem komponen-
tów elektronicznych, automatyki przemysłowej, przyrządów pomia-
rowych i narzędzi. Jesteśmy fi rmą o ponad 65-letnim doświadcze-
niu, dzięki któremu świadczymy usługi na najwyższym poziomie. 
Zapewniamy szybki, łatwy i pewny dostęp do najwyższej jakości 
produktów, profesjonalną obsługę klienta oraz pomoc techniczną.
W asortymencie posiadamy ponad 250 000 artykułów, od po-
nad 650 renomowanych producentów z całego świata. Pro-
dukty te stale znajdują się w naszych nowoczesnych i zauto-
matyzowanych magazynach, gotowe do natychmiastowej wy-
syłki. Dostarczamy zarówno pojedyncze sztuki, jak i ilości pro-
dukcyjne, na które przygotowujemy specjalne oferty ceno-
we. Dzięki bliskiej współpracy z naszymi dostawcami zapew-
niamy ponadto dostęp do wielu tysięcy artykułów spoza stałej 
oferty. Sprzedaż prowadzimy w oparciu o nasz wysoko ceniony 
przez specjalistów polskojęzyczny katalog, dostępny również na 
www.elfaelektronika.pl 
Koncern Elfa Distrelec należy do międzynarodowej grupy przemy-
słowej Daetwyler z siedzibą w Szwajcarii.

OFERTA

  250 000 artykułów od 650 renomowanych producentów 
  Szybka dostawa – zamówienia złożone do godziny 14.00 wysy-
łamy tego samego dnia. 
  Doradztwo techniczne, konsultacje 
  Profesjonalna obsługa klienta
  Proste procedury reklamacyjne 
  Standardy jakości ISO 9001 i ISO 14001 

SERWIS INTERNETOWY

 Możliwość zamawiania online z 5% rabatem 
  Precyzyjna wyszukiwarka produktów z funkcją szukania wg para-
metrów technicznych oraz filtrowania i sortowania wyników 
  Aktualne ceny, stany magazynowe i czasy dostaw, karty katalo-
gowe producentów 

ASORTYMENT

  Elektromechanika 
  Automatyka 
  Przewody i kable

  Elementy aktywne i pasywne 
  Złącza 
  Zasilacze 
  Przyrządy pomiarowe 
  Narzędzia i wiele innych 

ASORTYMENT W ZAKRESIE AUTOMATYKI 

Ponad 8000 produktów, 130 uznanych marek:
 Wskaźniki procesowe, regulatory, sterowanie, HMI
 Magistrale przemysłowe
  Czujniki
  Przekaźniki czasowe, liczniki, nadzór, sterowanie i sygnalizacja
  Podzespoły pneumatyki
  Sygnalizatory

Elfa Distrelec Sp. z o.o.

Elfa Distrelec Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
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