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4. ROZDZIELNICA
Odpowiednia rozdzielnica do każdego zastosowania.
Chcemy wszystko robić dobrze. Dlatego produkuje-
my również wszystkie rozdzielnice. Bez względu na to,
czy szukasz rozdzielnicy podtynkowej, natynkowej, do
ścian szczelinowych, komunikacyjnej czy do wilgotnych
pomieszczeń. Więc nasi klienci mogą być pewni, że
mamy najlepszy produkt.

2. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochrona przez ogniem i płomieniami dla maksymalnego
bezpieczeństwa.
Jeśli dojdzie do pożaru, nasze systemy ochrony
przeciwpożarowej stają się gorące. Nasza puszka
przeciwpożarowa, „triatlonista” wśród puszek, przekonu-
je gamą sprawdzonych i certyfi kowanych właściwości.
Ochrona ludzkiego życia i dóbr materialnych jest
najwyższym priorytetem.

Nasze produkty
Wykonane tak, aby 
zapewnić wyniki.

1. PUSZKI INSTALACYJNE
Puszka zamontowana i wszystko w porządku.
Istnieje wiele ścian. Jest tylko jedna puszka. Od f-tronic®. Mamy 
odpowiednie puszki i akcesoria spełniające wszelkie wymaga-
nia. Czy to do ścian szczelinowych, czy podtynkowe. Szcze-
gólnie sprytne — nasze puszki hermetyczne. Zapewniające 
maksymalną wydajność energetyczną.

3. SYSTEM ZARZĄDZANIA KABLAMI
Włóż wszystko do kieszeni.
Jeśli masz wolne ręce, szybciej osiągniesz swój cel. Nasze
produkty CMS na każdą okazję. Mimośrodowe kołki można
łatwo trzymać i bez problemu wkładać ręcznie. Wszystko bez
użycia narzędzi. Wystarczający jest otwór o średnicy 6 mm —
i wszystko jest gotowe.

5. SZAFKI NA LICZNIKI
Klienci mogą na nie liczyć.
Ci, którzy mają doświadczenie, mają również optymalne sys-
temy szafek na liczniki. Tak jak f-tronic®. Oferujemy szybkie w
montażu i konfi guracji szafki na liczniki, w których wszystko jest
odpowiednio wykonane. Potwierdzają to zarówno rzemieślnicy,
dostawcy energii, jak i instalatorzy.



f-tronic® GmbH Historia fi rmy
Już dziś jesteśmy zelektryzowani innowacjami jutra. Wszystkie obwody w kierunku rozwoju

Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do technologii insta-
lacyjnych, które naprawdę ułatwiają życie instalatorom. 
Dlatego 30 lat temu założyliśmy fi rmę f-tronic® — a dziś 
jesteśmy ogólnoeuropejskim ekspertem w dziedzinie tech-
nologii instalacji elektrycznych.

Naszą ambicją jest opracowywanie i wytwarzanie produk-
tów, które inspirują praktyczne działania. Podczas insta-
lacji, obsługi i użytkowania. Osiągamy to dzięki rozwojowi 
produktów i produkcji w naszym zakładzie w Saarbrücken. 
Zawsze w centrum uwagi — doskonały stosunek ceny do 
wydajności.

Niezwykle płaska hierarchia korporacyjna, wysoki 
stopień automatyzacji i cyfryzacja naszych proce-
sów przyczyniają się do maksymalnej wydajności. 

Jesteśmy szybko rozwijającą się fi rmą średniej 
wielkości, a nasze główne kompetencje dotyczą 
formowania wtryskowego tworzyw sztucznych: 
Produkujemy ponad 250 000 części dziennie. Wyt-
warzamy ponad 30 milionów puszek instalacyjnych 
i ponad 300 000 rozdzielnic rocznie. Ponad 1100 
standardowych artykułów dla europejskiego rynku 
instalacji elektrycznych czyni z nas niezawodnego 
dostawcę w pełnym zakresie.
Rozwijamy się w wielu krajach europejskich i po-
zostajemy blisko instalatorów oraz naszych klien-
tów i partnerów. Konsekwentnie koncentrując 
się na ich potrzebach, zapewniamy atrakcyjną i 
innowacyjną pełną gamę produktów. Cechuje nas 
duża dostępność towarów i niezwykle krótkie ter-
miny dostaw. 
A my ciągle poddajemy się próbom. Aby zyskać 
inspirację. I szybko dotrzeć do Ciebie.

Od momentu założenia fi rmy w 1990 roku fi rma f-
tronic® wykazywała stałego ducha innowacyjności. 
Tylko w ten sposób fi rma była w stanie rozwinąć 
się z oryginalnego testera cegieł w jednego z trzech 
najlepszych dostawców na europejskim rynku in-
stalacji elektrycznych. 

Obecnie trzymamy się naszej zasady wyciągania 
wniosków z przeszłości i dążenia do rozwoju — i 
coraz bardziej dostosowujemy nasze produkty do 
potrzeb klientów. Aby fi rma f-tronic® pozostała 
pierwszym wyborem w przyszłości.

1990
Fundacja f-tronic®  GmbH

1995
Przeniesienie do obecnej 
siedziby fi rmy
40 Produkty

2004
Wprowadzenie na rynek pierwszej 
hermetycznej
100 Produkty

2012
Początek współpracy z partnerem zar-
ządzającym Achim S. Dawedeit
220 Produkty

2014
Przeprojektowanie Corporate Design
660 Produkty

2018
Cyfryzacja procesów biznesowych
880 Produkty

Dzisiaj
Pełnozakresowy dostawca w 
zakresie technologii instalacji 
elektrycznych
1095 Produkty



Od razu po założeniu fi rmy f-tronic® mieliśmy 
już wielkie wizje. Przejęcie fi rmy Kempf w Esch-
ringen położyło podwaliny pod dzisiejszą główną 
kompetencję w dziedzinie formowania wtryskowego 
tworzyw sztucznych. Szybki roczny wzrost utorował 
nam drogę do stania się pełnoprawnym dostawcą. 
Stałe włączanie nowych linii produktów doprowadziło 
do tego, że fi rma f-tronic® znajduje się obecnie 
wśród czołowych producentów w dziedzinie techno-
logii instalacji elektrycznych.

Dzięki dołączeniu do nas partnera zarządzającego 
Achima S. Dawedeita fi rma f-tronic® zyskała nowy 
impuls. Towarzyszyła temu kompletna rewizja wize-
runku fi rmy, a także przeprojektowanie systemów 
cenowych i programu akcji.
Dodanie asortymentu szafek licznikowych oraz 
przegląd i dalszy rozwój już istniejącej oferty pro-
duktowej umożliwia fi rmie f-tronic® osiągnięcie us-
talonej pozycji rynkowej. Dzisiaj jesteśmy jednym z 
trzech czołowych producentów w branży instalacji 
elektrycznych.

Równorzędne partnerstwo
Prosto do sukcesu.

Jest wiele dobrych powodów, aby wybrać fi rmę 
f-tronic®. Na pierwszym planie znajduje się z pewnością
równorzędne partnerstwo, które kultywujemy. Przykład:
Nasi klienci zawsze uzyskują bezkonkurencyjną,
najlepszą cenę zakupu. Jeśli chodzi o nasze własne
atrakcyjne marże.

Kalkulacja cena-wydajność dobrze sprawdza się również 
w sprzedaży. Klienci otrzymują produkty w atrakcyjnych 
cenach, które w wymierny sposób skracają ich czas pra-
cy, upraszczają ją i zapewniają wyraźne wyniki. 

Instalatorzy są zawsze zdumieni nienagannie wysoką 
jakością, która nas wyróżnia i pozwala pokonać konku-
rentów. 
Dzięki naszej wysokiej jakości produkcji w Niemczech 

jesteśmy jedną z trzech największych fi rm na ryn-
ku instalacji elektrycznych, szczególnie w zakresie 
puszek, rozdzielnic i szafek na liczniki.  

Około 150 pracowników dba o to, abyśmy mogli 
odnotować roczny obrót w wysokości 30 milionów 
euro. Co roku inwestujemy co najmniej 8% tego 
obrotu w nowe maszyny i narzędzia. 

Po około 30 latach działalności mamy dużo do za-
prezentowania. Czego nam brakuje? Ciebie jako 
przyszłego partnera! W ten sposób możesz nam 
pomóc w eksporcie do krajów europejskich — a 
jednocześnie korzystać z naszego niezrównanego 
asortymentu produktów. 
Przyjdź i porozmawiaj z nami jako importer, part-
ner handlowy i branżowy, dealer lub przedstawiciel 
handlowy. Cieszymy się z równorzędnego part-
nerstwa!

• Z nami zarabiasz pieniądze, a elektryk oszczę-
dza czas — najlepszy stosunek ceny do wydaj-
ności

• Najwyższa jakość — 100% Made in Germany
• Optymalizacja utrzymywania zapasów dzięki

natychmiastowej dostępności
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Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian technicznych w produktach, jak również 
zmian w treści niniejszego dokumentu w dowolnym 
momencie bez wcześniejszego powiadomienia. W 
przypadku zamówień decydujące znaczenie mają 
odpowiednie cechy charakterystyczne. f-tronic® nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub 
pominięcia w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy 
sobie wszelkie prawa do tego dokumentu oraz do 
przedmiotów i ilustracji w nim zawartych. Powielanie 
lub wykorzystywanie jego zawartości bez uprzedniej 
pisemnej zgody f-tronic® jest zabronione.

Copyright © 2020 f-tronic®

Wszelkie prawa zastrzeżone




