
181

INFORMATOR RYNKOWY AUTOMATYKI    2020

O FIRMIE

BNS to firma specjalizująca się w sprzedaży podzespołów i elemen-
tów elektrotechnicznych, elektronicznych oraz wyrobów automatyki. 
Mamy 25 lat doświadczenia w branży, co pozwoliło nam stworzyć 
bogatą ofertę handlową dostosowaną do potrzeb i możliwości fi-
nansowych naszych odbiorców. Mamy także duże grono stałych 
i wiernych klientów zadowolonych z naszych usług.
Nasza oferta liczy aktualnie prawie 25 000 tysięcy pozycji asorty-
mentowych, co dodatkowo rozszerzane jest o możliwość dostar-
czenia elementów nietypowych. Dzięki temu współpraca z BNS to 
korzystny wybór, pozwalający oszczędzić wielu problemów i czasu 
związanego z zaopatrzeniem. Zapraszamy do kontaktu z kompe-
tentnym i doświadczonym dostawcą. 

SZEROKA OFERTA DLA PRZEMYSŁU

W stałej ofercie mamy komponenty i urządzenia znanych na rynku 
producentów branżowych. Wśród nich są m.in.:
 � Czujniki – wersje zbliżeniowe, do pomiarów wielkości elektrycz-
nych oraz czujniki czynników środowiskowych.
 � Podzespoły elektromechaniczne – przekaźniki, styczniki, włączniki 
i przyciski oraz inne podzespoły.

 � Złącza i kable – zarówno sygnałowe, jak też silnoprądowe w róż-
nych wykonaniach od blisko dziesięciu wiodących producentów.
 � Obudowy – obudowy małogabarytowe (w tym wersje  OEM).
 � Liczniki – energii elektrycznej, impulsów, czasu i inne.
 � Systemy wizyjne – zarówno czujniki i  kamery wizyjne, jak też 
kamery termograficzne.
 � Podzespoły systemów bezpieczeństwa – przekaźniki i moduły 
bezpieczeństwa, wyłączniki bezpieczeństwa i inne.
 � Aparatura pomiarowa – popularne 
mierniki, w  tym w szczególności 
urządzenia przenośne oraz do 
montażu panelowego.

Dostarczamy też większe 
podzespoły i  urządzenia. 
Przykładem są zasilacze 
niewielkich mocy, których 
ofertę kierujemy zarówno do 
przemysłu, jak i firm z innych 
branż – w  tym producentów 
urządzeń elektronicznych.

Atutem  BNS jest 
również szeroka 
oferta podzespo-
łów z  zakresu 
elektroniki obej-
mująca większość 
popularnych kate-
gorii i grup produktów. 
W  ciągłej sprzedaży 
mamy większość popu-
larnych elementów o  uni-
wersalnym przeznaczeniu. Spektrum 
oferowanych produktów obejmuje m.in.: 
podzespoły audio-wideo, elementy automatyki, źródła zasilania, 
podzespoły pasywne, elementy piezo- i optoelektroniczne oraz 
szeroki asortyment półprzewodników. Silną grupę w ofercie  BNS 

tworzą komponenty elektro-
mechaniczne, a więc złącza, 

przekaźniki, podstawki, 
potencjometry, przełącz-
niki i  przyciski. Sprze-
dajmy także chemię dla 
elektroniki, narzędzia 
ręczne i wspomniane ka-
ble oraz przewody.

KOMPLETACJA DOSTAW

Atutem  BNS są usługi 
związane z kompletowa-
niem różnych wyrobów 
dla jednego lub grupy 
odbiorców. Jest to bar-
dzo wygodna forma dla 
klienta, pozwalająca za-
oszczędzić sporo pracy 
działowi zaopatrzenia 
i uwolnić się od ryzyka 
związanego z niekom-
petencją wielu partne-
rów. Oferujemy też 
pomoc w znalezieniu 
specyficznych wyro-
bów – takich, które są 
poszukiwane na rynku 
i trudne do kupienia. Wiemy, 
gdzie ich szukać i umiemy je 
szybko sprowadzić.
Zapraszamy firmy zain-
teresowane handlem na 
skalę hurtową do nawiąza-
nia z nami kontaktu celem 
omówienia stałych warun-
ków współpracy. Pozwoli to na uatrakcyjnienie oferty handlowej 
o gwarancję dostaw, dodatkowe upusty i rabaty.

BNS  Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 31, 40-874  Katowice
tel. 32 250 45 42, faks 32 351 00 41, biuro@bns.com.pl, www.bns.com.pl
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