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MASTERS Sp. z o.o. to więcej niż dystrybutor części elektronicznych. Dzięki wieloletniemu
technicznemu doświadczeniu oraz know-how naszych dostawców, aktywnie wspieramy projekty
klientów również w zakresie projektowania i rozwoju urządzeń elektronicznych. Po zakończeniu etapu 
projektowania oferujemy wykonanie prototypu oraz produkcję seryjną na własnych liniach 
montażowych SMT / THT. MASTERS oferuje możliwość współpracy z  ekspertami technicznymi 
naszych dostawców. Utrzymujemy najwyższe standardy w procesach badawczo-rozwojowych
i projektowych. Prowadzimy również warsztaty techniczne dla inżynierów we własnym 
Centrum Szkoleniowym. Na każdym z warsztów, uczestnicy (ok. 20 inżynierów R&D) poznają 
w praktyce najnowsze rozwiązania techniczne.

Wykonujemy projekty R&D 
Oferujemy:

projektowanie urządzeń elektronicznych
optymalizację wykorzystania komponentów elektronicznych 
w urządzeniach oraz propozycje sprawdzonych zamienników
programowanie i testowanie
projektowanie prototypów
rekomendowanie rozwiązań technicznych, zapewnienie 
technicznego upgrade’u projektów i urządzeń

Zapewniamy rozwój umiejętności inżynierów. 
MASTERS współpracuje bezpośrednio  z najwyższej 
jakości specjalistami technicznymi z Polski i zagranicy 
w zakresie projektów edukacyjnych i warsztatowych

doskonalenie umiejętności programowania 
i wykorzystywania współczesnych aplikacji
optymalizacja projektów i rozwiązań elektronicznych
wymiana wiedzy i doświadczenia inżynierów
i projektantów
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Masters

Oddział Katowice:
Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Tel. +48 32 506 58 88

Oddział  Warszawa:
Dzielna 58, bud. 8, 01-029 Warszawa
Tel. +48 22 506 51 11

NASZE ODDZIAŁY

Biuro techniczne Rzeszów:
Wspólna 2a, 35-205 Rzeszów
Tel. +48 17 506 55 65/66

Biuro techniczne Radom:
Gazowa 4/210, 26-606 Radom
Tel. +48 509 142 762

Oddział Kraków:
Krakowski Park Technologiczny
Podole 60, 30-394 Kraków
tel +48 12 306 77 78/79
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Dzięki usługom elektronicznym możemy realizować 
zarówno duże złożone projekty, jak i indywidualne 
rozwiązania. Wspieramy naszych klienów na każdym 
etapie:

projektowanie modułów
testowanie
programowanie
szeroki zakres metod montażu
usługi logistyczne (dostarczanie pełnej gamy komponentów,
kompletowanie, usługi magazynowania, pakowanie, wysyłka)

Testowanie:
testy optyczne (Automated Optical Inspection)

testy elektryczne
testy funkcjonalne
testowanie konstrukcji obudowy i okablowania

testy wysokiego napięcia
testy wysokich temperatur
testy zgodnie z życzeniem klienta

Programowanie:
testowanie programowania urządzeń
programowanie obwodów
programowanie urządzeń z mikrokontrolerami

MASTERS zapewnia dostarczenie wszelkich komponentów 
elektronicznych wymaganych w procesach produkcyjnych:

płyty PCB
układy scalone i półprzewodniki
wyświetlacze
rezystory, termistory i warystory
elementy indukcyjne
ferryty
bezpieczniki polimerowe
elementy mechaniczne, baterie
elementy optoelektroniczne
kondensatory
moduły bezprzewodowe
kwarce
antystatyczne materiały do pakowania

PRODUKCYJNE
USŁUGI

TECHNICZNE
WSPARCIE

www.masters.com.pl
masters@masters.com.pl

Główna siedziba: 
Objazdowa 5b, 83-010 Straszyn
Tel. +48 58 691 06 91, fax: +48 58 691 06 92
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