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MARKOWE  PRODUKTY –  NAJLEPSZE  CENY
Automation24 to sklep internetowy, który oferuje wyselekcjono-
wane produkty z wielu kategorii automatyki przemysłowej, w tym 
automatyzacji produkcji, automatyki procesowej i  techniki bez-
pieczeństwa. Strategią  Automation24 jest rezygnacja z utrzymy-
wania lokalnych oddziałów biur i  zespołów sprzedaży. Płynące 
z tego oszczędności trafiają bezpośrednio do  Twojej kieszeni 
poprzez niższe ceny. Dzięki temu w wielu kategoriach firma jest 
liderem cenowym przy zakupie małych ilości. Ceny oferowanych 
produktów są średnio o 24% niższe od cen katalogowych przy 
braku minimum logistycznego.

ONE STOP. SMART  SHOP.
Sklep internetowy www.automation24.pl kieruje swoją ofertę głów-
nie do małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mogą liczyć 
na szczególne warunki zakupowe u producentów i hurtowni, lub 
tych, którzy potrzebują jedynie ograniczonej liczby sztuk jednego 
artykułu. Biorąc pod uwagę, że  Automation24 oferuje szeroką gamę 
produktów z wielu dopełniających się kategorii, znajdziesz tutaj 
kompletne rozwiązania dla swoich aplikacji. Skorzystaj z oferty 
komponentów od kilkunastu różnych, sprawdzonych producentów.

WYGODNE ZAKUPY
Witryna sklepu www.automation24.pl jest stale rozwijana, aby za-
pewnić jak najprostszy proces zakupu i poszukiwania produktów. 
 Każdy produkt ma stosowny opis, samodzielnie wykonane zdjęcia 
i dokumentację do pobrania. Dzięki zintegrowanemu konfiguratorowi, 
artykuły konfigurowane i standardowe mogą być dostarczone w jed-
nym zamówieniu w Automation24. Sklep oferuje wiele funkcji, które 
ułatwiają zakupy, takie jak filtry, wyszukiwanie produktów o podob-
nych parametrach, sugerowanie kompatybilnych akcesoriów, zestawy 
produktów, jednostronicowy proces zamawiania i wiele innych. Na 
przykład funkcja generowania ofert pozwala na szybkie pozyskanie 
oferty bez czekania, bezpośrednio ze strony internetowej.

SZYBKA DOSTAWA, KOMPETENTNA OBSŁUGA
Dzięki funkcji wyświetlania dostępności produktów otrzymujesz 
informację o czasie dostawy w czasie rzeczywistym dla każde-
go produktu. Większość zamówień przetwarzanych jest jeszcze 
tego samego dnia, w którym nastąpiło zamówienie, co umożliwia 
szybką dostawę. W przypadku technicznych i ogólnych pytań 
związanych z produktami, dostępny jest e-mail, a także bezpłatny 
numer telefonu do kontaktu. Nasi przeszkoleni inżynierowie po-
mogą w zakresie obsługi technicznej, doborze zamienników, jak 
i w doborze odpowiednich urządzeń dostosowanych do potrzeb 
 Twojej aplikacji. 

automation24.automatykab2b.pl

Powierzchnia magazynu  Automation24 jest stale zwiększana, co umożliwia maga-
zynowanie ponad 300 000 produktów, a przez to szybką wysyłkę nawet w dniu 
zamówienia. Jego funkcjonowanie usprawniają maszyny takie jak maszyna do 
cięcia kabli, która sprawnie i dokładnie odmierza zakupioną ilość.

Wybieraj z oferty ponad 6500 markowych produktów dostęp-
nych prosto z naszego magazynu lub dostosuj produkt do 
swojej aplikacji za pomocą konfiguratora  Automation24! 
 Nasze portfolio składa się z wielu uzupełniających się kategorii, 
jak np. czujniki, aparatura procesowa, sterowniki i napędy, tech-
nika bezpieczeństwa, aparatura łączeniowa, sieci przemysłowe 
i komunikacja, technika regulacyjna i pomiarowa, oświetlenie 
przemysłowe, zabezpieczenia instalacyjne, urządzenia sterujące 
i sygnalizacyjne, zasilanie, a ponadto obudowy/szafy sterowni-
cze, narzędzia czy technika łączeniowa.


