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POZNAJ NAS
Electromatica powstała z pasji do automatyki
i doświadczenia naszych inżynierów. Zapraszamy
na stronę www.electromatica.eu, gdzie można
zobaczyć nasze realizacje i poznać zasady
działania naszej firmy.

WYCENIAMY
Naszą współpracę zaczynamy od spotkania
na którym konkretnie omówimy zakres prac.
Następnie rzetelnie i dokładnie pokażemy Ci
dostępne możliwości, zaprezentujemy ceny
i czas realizacji, wyjaśnimy wątpliwości. Ty
wybierzesz opcję, która sprosta Twoim
oczekiwaniom.

REALIZUJEMY

SUKCES!
My lubimy naszą pracę, teraz pora byś Ty polubił jej
efekty. Zdecyduj się na współpracę i poznaj prawdziwych
fachowców. Dajemy z siebie 100% na każdym etapie,
dążąc do kolejnego sukcesu.
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Twoja inwestycja jest dla nas priorytetem, który
wykona doświadczona ekipa kierowana przez
inżynierów z uprawnieniami. Z nami zawsze
będziesz wiedział na jakim etapie prac jesteś.
Zapewnimy Ci rozwiązania energooszczędne,
bezpieczne, innowacyjne i komfortowe.
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Doradzamy, montujemy,
kontrolujemy,
dokumentujemy i szkolimy.
Wybierając naszą firmę
możesz skorzystać z szerokiej
oferty usług i mieć pewność,
że otrzymasz najlepszy
produkt. Nie posługujemy się
utartymi schematami a każdy
projekt jest dla nas
indywidualnym zadaniem.

www.electromatica.eu

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo Twoje,
Twoich bliskich i pracowników
to jeden z naszych
priorytetów. Dlatego nasze
wyceny i projekty zawierają
rozwiązania, które dają nam
niezawodność. Nie godzimy
się na tanie zamienniki
i rezygnację z systemów,
które dają 100%
bezpieczeństwa.
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Wybieramy i dostarczamy
rozwiązania zmniejszające
zużycie energii, przedłużające
żywotność sprzętów
i instalacji a także te, które
wykorzystują nowoczesne
zdobycze technologii.
Tworzymy własne
rozwiązania i produkty, by
dać naszym klientom
najwyższą jakość
i nowoczesność.
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Automatyka Chłodnicza;
Automatyka Wentylacyjna;

Falowniki;
Rozdzielnie iWybieramy
szafy sterujące;
i dostarczamy
rozwiązania zmniejszające
Sterowniki PLC;

Doradzamy, montujemy,
kontrolujemy,
zużycie energii, przedłużające
Instalacje
elektryczne;
dokumentujemy i szkolimy.
żywotność sprzętów
BEZPIECZEŃSTWO
Oświetlenie
ledowe
i scenariusze
Alarmy domowe
i przemysłowe;
Wybierając Naszą
firmę
i instalacji
a także te, które
możesz
skorzystać
z
szerokiej
świetlne;
Telewizja przemysłowa;
wykorzystują nowoczesne
Bezpieczeństwo Twoje, twoich
oferty usług i mieć pewność,
zdobycze technologii.
Panele słoneczne (Fotowoltaika);bliskich i pracownikówKamery
przemysłowe
i domowe;
to
że otrzymasz najlepszy
Tworzymy własne
Przyłącza
jeden z naszych priorytetów,
produkt. Nieelektryczne;
posługujemy się
rozwiązania i produkty, by
dlatego
nasze
wyceny
utartymi schematami
Awaryjne
zasilaniea każdy
i oświetlenie;
Monitoring temperatur;
dać naszym klientom
i
projekty
zawierają
projekt jest dla nas
najwyższą jakość i
rozwiązania,
które
dają
indywidualnym zadaniem.
nowoczesność.
Sieci komputerowe;
Nietypowe układy energetyczne;
niezawodność. Nie godzimy
się na tanie zamienniki
i rezygnację z systemów które
dają 100% bezpieczeństwa.
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