
Artyku  promocyjny

Najwi kszy europejski 

sklep wysy kowy 

z elektronik

i technik .

Kompleksowy 

asortyment 

produktów 

technicznych.

Conrad to od 90 lat jeden z najwi kszych dostaw-

ców specjalistycznych urz dze  technicznych 

i elektronicznych. W naszej ofercie znajdziesz 

ponad 400 000 produktów do zastosowania 

w Twoim domu, firmie, a tak e wiele atrakcyj-

nych artyku ów dla hobbystów. Dostarczamy 

inspiracji, zapewniamy sprawdzone rozwi za-

nia i nowo ci rynkowe. Jeste my tak e dostawc

w sektorze B2B dla producentów i s u b utrzy-

mania ruchu. Conrad to gwarancja bezpiecznych 

zakupów. W naszym sklepie zamówienie z o ysz 

telefonicznie lub wysy aj c e-mail.

Urz dzenia techniki grzewczej i wentyla-

cyjnej:

Jedn  z wiod cych grup produktów w ofer-

cie sklepu Conrad s urz dzenia oraz pod-

zespo y techniki grzewczej i wentylacyjnej.

Nale y do nich asortyment znanych na ca-

ym wiecie producentów, takich jak Tristar, 

Eberle, Wallair, Honeywell, Debu Sourcing, 

Einhell, Abus, Sygonix. W ofercie znajdu-

j  si  m.in.: 

regulatory ogrzewania: termostaty i g owice, 

biokominki, ogrzewanie pod ogowe, grzejni-

ki i przewody grzewcze;

systemy wentylacyjne: sterowniki, wentyla-

tory, kratki oraz przewody wentylacyjne;

urz dzenia klimatyzacyjne typu: monoblok 

i split;

wentylatory: pod ogowe, sufitowe, biurko-

we, a tak e wie owe;

uzdatniacze powietrza: jonizatory, oczysz-

czacze, równie  nawil acze i osuszacze.

Ka de przedsi biorstwo zajmuj ce si  budow-

nictwem, instalacjami lub automatyk  domo-

w  znajdzie u nas du y wybór produktów. 

Zapewnimy równie  wsparcie techniczne 

dzi ki wykwalifikowanym pracownikom biu-

ra obs ugi klienta oraz przedstawicielom han-

dlowym dzia aj cych w terenie, którzy pomo-

g  w doborze odpowiednich rozwi za , jak 

równie  przedstawi  ofert  handlow  dosto-

sowan  do indywidualnych potrzeb. Conrad 

pami ta tak e o odbiorcach indywidualnych, 

dla których przygotowali my produkty w ko-

rzystnych cenach.

Wi cej informacji znale  mo na na stronie: 

www.conrad.pl

O firmie:

Conrad Group to obecnie wiod cy dostawca 

w sektorze techniki i elektroniki. Conrad to:

ponad 400 tys. produktów w ofercie,

ponad 95% produktów dost pnych natych-

miast,

ponad 250 tys.  do sprzeda y w Polsce,

firma zatrudniaj ca ponad 6000 pracowni-

ków.

Obs uga klienta

Naszym atutem jest nowe, mi dzynaro-

dowe centrum logistyczne Conrad Group 

w Wernberg, b d ce kluczowym elementem 

zapewnienia jako ci, szybko ci i bezpiecze -

stwa. Stanowi ono jedno z najnowocze niej-

szych centrów dystrybucyjnych uruchomio-

nych w Europie. Umo liwia wysy k  nawet 

50 tys. paczek dziennie do ponad stu kra-

jów wiata.

Conrad Electronic Sp. z o.o.

ul. Knia nina 12

31-637 Kraków

tel. 801 005 133, 12 622 98 00
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e-mail: bok@conrad.pl

www.conrad.pl

Technika to... Conrad


