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O FIRMIE

Masters to polska spółka elektroniczna powstała w 1996 roku 
w Gdańsku. Firma specjalizuje się w kompleksowych usługach 
dotyczących: projektowania urządzeń, dostarczania komponentów 
elektronicznych, doradztwie technicznym i usługach produkcji. Swo-
ich klientów wspiera poprzez aktywne poszukiwanie najlepszych 
rozwiązań pod kątem funkcjonalności, optymalizacji kosztów oraz 
podnoszenie efektywności i jakości produktów klienta.

Centrum logistyczne 
Współpracujemy bezpośrednio 
z producentami, należącymi do 
światowej czołówki fi rm elektro-
nicznych. Gwarantuje to pewne, 
stabilne i terminowe dostawy 
elementów. To również dostęp 
do olbrzymiego technologiczne-
go know-how, umożliwiającego 
ciągły rozwój produktów wytwarzanych przez naszych klientów. 
Zapewniamy redukcję kosztów, dzięki stosowaniu optymalnych 
rozwiązań logistycznych. Prowadzimy współpracę brokerską w wy-
miarze międzynarodowym (jesteśmy członkiem ERAI).

Centrum kompetencyjne 
Nasi klienci otrzymują wsparcie 
projektowe w ramach całego 
procesu projektowania i rozwo-
ju urządzeń elektronicznych. 
Począwszy od koncepcji i zało-
żeń, poprzez projekty technicz-
ne, testowanie, aż do prototypu 
produkcyjnego, gotowego do 
wdrożenia. Zapewniamy pełną 
optymalizację procesu produk-
cji i pełnimy w tym zakresie rolę 
profesjonalnego konsultanta technicznego.

Koordynacja produkcji elektronicznej 
Jednym z obszarów naszej dzia-
łalności są usługi montażu elek-
tronicznego na zlecenie (CEM). 
Naszym atutem jest specjali-
styczne doradztwo techniczne 
w zakresie stosowanych rozwią-
zań. Zadania te realizowane są 
poprzez własnych inżynierów 
aplikacyjnych oraz kadrę tech-
niczną producentów komponen-
tów. Realizujemy zlecenia mon-
tażu przewlekanego, montażu 
SMD, montażu ręcznego i na fali. 
Wykonujemy prototypy włącznie z prototypami produkcyjnymi, 
zamówienia jednostkowe i duże zlecenia montażowe. Obsługuje-
my cały rynek montażu modułów elektronicznych, wykorzystując 
własną sieć dystrybucji.

Centrum szkoleniowe 
Masters prowadzi własne centrum 
szkoleniowe dla inżynierów aplikacyj-
nych i konstruktorów. Uczestnicy zajęć 
w praktyce poznają zasady implementa-
cji określonych rozwiązań projektowych. 
Realizowane przez nas programy cieszą 
się coraz większym powodzeniem wśród kadry technicznej, która 
ceni sobie najwyższej klasy profesjonalizm zajęć.

ODDZIAŁY FIRMY

Biuro Handlowe Masters Katowice
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
tel. 32 258 33 21, faks 32 258 35 77

Biuro Techniczne Masters w Radomiu
ul. Czachowskiego 30/202, 26-600 Radom
tel. 48 385 75 68, faks 48 385 75 69

NASZE SERWISY INTERNETOWE
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www.masterlab.com.pl
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Masters

Wybrana charakterystyka szkoleń
Szkolenia produktowe (warsztaty lub seminaria) 
Szkolenia logistyczne 
Szkolenia technologiczne 

Wybrane linie dystrybucyjne Masters


