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P rodukujemy transformatory i in-
ne podzespoły indukcyjne seryj-
nie i jednostkowo, zgodnie z wy-

mogami klienta. Mamy certyfikowany 
system jakości zgodny z ISO 9001:2000. 
Eksportujemy wyroby do wymagających 
klientów z państw Unii Europejskiej. 
Wszystkie nasze konstrukcje są zgodne 
z wymogami obowiązujących norm, co 
potwierdzamy deklaracjami zgodności 
CE. Ponadto, wyroby są zgodne z wymo-
gami dyrektywy ROHS. Stosujemy mate-
riały o najwyższej jakości. Ceny ustalamy 
indywidualnie z każdym klientem.

Obecnie 
jesteśmy pro-
ducentem sze-
rokiej gamy transfor-
matorów; od transforma-
torów sieciowych na rdzeniach 
kształtowych EI, UI, LL i zwijanych CP po 
toroidalne o mocy od 0,5VA do 4000VA.
Spółdzielnia wśród swoich klientów ma 
firmy zarówno krajowe jak i zagranicz-
ne. Eksport wyrobów do takich krajów 
jak Holandia, Niemcy, Szwecja jest przy-

k ładem 
s p e ł n i a - 
nia wysokich  
i różnorodnych wy-
magań klientów. 

Realizacja wyrobów wraz 
z projektowaniem objęta jest Sys- 
temem Zarządzania Jakością zgodnym 
z EN PN ISO 9001:2000 certyfikowa-
nym przez British Standards Institution 
Certyfikat Nr FM 82180.
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Oferujemy:
 transformatory sieciowe i głośni-
kowe,
autotransformatory odczepo-
we m.in. do urządzeń grzejnych 
i wentylacyjnych,
transformatory do obwodów dru-
kowanych,
transformatory do lamp haloge-
nowych,
transformatory sterujące, bezpie-
czeństwa i separacyjne,
transformatory otwarte i zalewane 
w obudowach,
transformatory w obudowach do 
montażu na szynach, np. TS35,
transformatory do ładowarek (pro-
stowników), akumulatorów,
transformatory impulsowe,
transformatory i dławiki na rdze-
niach ferrytowych,
ładowarki do akumulatorów,
zasilacze wtyczkowe małej mocy 
AC/AC i AC/DC,
zasilacze do lamp sodowych do 
doświetlania roślin,
elektromagnesy,
dławiki i stateczniki,
inne elementy indukcyjne, np. 
cewki powietrzne.
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Spółdzielnia istnieje od 1950r., a od początku lat 60. zajmuje się produkcją wyro-
bów elektrotechnicznych i elektronicznych. Z czasem produkcja transformatorów 
małej mocy, dławików oraz innych elementów indukcyjnych stała się podstawo-
wym obszarem działalności.


