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O FIRMIE

JM elektronik jest uznanym na polskim rynku dystrybutorem pro-
fesjonalnych komponentów dla branży elektroniki i automatyki.
Wyróżnić można trzy filary działalności firmy:
 � dystrybucja profesjonalnych elementów elektronicznych  
– od 25 lat plasujemy się w czołówce firm działających na tym rynku
 � usługa montażu elektroniki na zlecenie
 � dystrybucja komputerów przemysłowych oraz komponentów 
automatyki

Naszą firmę tworzy kadra blisko 100 doświadczonych pracowników.  
Większość dostaw realizujemy z magazynu (ponad 6 tys. pozycji) 
w siedzibie firmy.

PRODUKTY

W zakresie produktów dla automatyki oferujemy przede wszystkim 
komputery przemysłowe, urządzenia automatyki i elementy prze-
mysłowych sieci Ethernet. 
Od 2005 roku jesteśmy autoryzowanym 
dystrybutorem iEi  Integration Corp. – 
czołowego producenta komputerów 
przemysłowych (komputery jedno-
płytkowe, wbudowane i panelowe,  
zasilacze, obudowy, konsole rack, 
monitory i akcesoria). 
Od 2009 roku posiadamy status 
autoryzowanego dystrybutora firmy 
ICP DAS – producenta urządzeń au-
tomatyki oferującego m.in.: moduły 
I/O, karty komunikacyjne, sterowniki, 
konwertery portów, switche etherne-
towe, modemy GSM/GPRS, moduły kondycjonowania sygnału, 
komponenty CAN
Dopełnieniem naszej oferty są:
 �  akcesoria do przemysłowego Ethernetu (O’Ring)
 �  przemysłowe dyski SSD i pamięci flash (InnoDisk)
 � termiczne drukarki i moduły drukujące (Custom)
 � rozwiązania do samoobsługowych automatów sprzedających 
(Paytec)
 �  rozwiązania komunikacji bezprzewodowej i WLAN-u przemysło-
wego (Gemalto, Redpine)
 �matryce LCD-TFT z ekranami dotykowymi (NLT, AUO, Rocktough)
 � przemysłowe komputery (Axiomtek i Compulab)

OFERTA PRODUKTÓW FIRM ZAGRANICZNYCH

JM elektronik jest autoryzowanym dystrybutorem między  
innymi:

iEi Integration Corp. www.ieiworld.com

ICP DAS www.icpdas.com

Innodisk www.innodisk.com.tw

Custom www.custom.it

Axiomtek  www.axiomtek.com

Compulab  www.compulab.co.il

USŁUGI

 � Kompleksowa obsługa logistyczna w  zakresie elektroniki dla  
producentów urządzeń elektronicznych
 � Produkcja kontraktowa, montaż urządzeń elektronicznych
 � Integracja komputerów przemysłowych
 � Doradztwo techniczne
 � Szkolenia i konsultacje
 � Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 � Kompletacja dostaw i kredyt
 � Rabaty dla stałych klientów i przy dużych zamówieniach

ODDZIAŁY, PARTNERZY

Kraków, tel. 32 339 69 50

JM elektronik sp. z o.o., ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice
tel. 32 339 69 00, faks 32 339 69 09, jm@jm.pl, www.jm.pl, www.ieiworld.pl
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