


Nasz magazyn



Kontrola jakości
Obowiązkowa kontrola jakości wszystkich przychodzących komponentów 
Zdjęcie i nagranie wideo pełnego zestawu elementów do wysłania



Zalety dostaw Altway

Szybka wysyłka

Bez minimalnego zamówienia

Bez minimalnej ilości

Swobodny przewóz ładunku do naszych regionalnych magazynów w ciągu 3 dni

Nadanie przesyłki w dniu dostawy ostatniej pozycji

Łatwość składania zamówień

Jawność cen



Dostawa na świecie



Optymalizacja logistyki, terminów dostawy, procesu roboczego, ceny

Oszczędzajcie pieniądze na opłatach bankowych

Minimalizacja finansowego ryzyka i ryzyka, związanego z jakością produkcji

Współpraca tylko z solidnymi dostawcami, producentami, firmami magazynującymi i 
katalogami

Indywidualne warunki dla każdego klienta

Dlaczego Altway 
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Сeny magazynów



Najlepsze katalogi marek
Szeroki wybór produkcji od najlepszych producentów



Wuerth Electronics - we-online.com

Dwin Technology - dwin.com.cn

Polamco - polamco.com

Harwin Connectors - harwin.com

Super Pilot Enterprise - super-pilot.com.tw

Petermann Technik - petermann-technik.com

Siba Fuses - siba-fuses.co.uk

Lemo - lemo.com

Geyer Electronic - geyer-electronic.com

Katalogi 
Golledge - golledge.com 

Rosenberger - rosenberger.com

APEM - apem.co.uk

AXSEM AG - axsem.com

E-Tec Interconnect - e-tec.co.uk

Fischer Elektronik - fischerelektronik.de

Glenair - glenair.co.uk

Semikron - semikron.com

Trenz Electronic - trenz-electronic.de
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Marki dystrybucji
Dystrybutor z ogromnym wyborem w magazynie, gotów wysłać towar tego samego dnia



Arrow arrownac.com

Avnet avnetexpress.avnet.com

Digi-Key digikey.com

TTI ttiinc.com

Mouser  mouser.com

Newark  newark.com

Future Electronics  futureelectronics.com

Master Electronics  masterelectronics.com

Allied  alliedelec.com

Marki 
Avnet Express - avneteu.com

RS Components - uk.rs-online.com

Rutronik - rutronik.com

Anglia - anglia.com

Elfa - elfa.se

TTI Europe - ttieurope.com

Schukat - schukat.com

Rapid - rapidonline.com

Heilind - heilind.com
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Wielojęzykowe  
wsparcie 24h



Kontakty

Firma: Altway (PL) Sp. z o.o. 

Adres: Al. Grunwaldzka 21280-266 Gdańsk, 
Polska 

Telefon: +48 58 8810078 
Poczta:  sales.int@altway.co.uk

Firma: Altway (UK) Ltd. 

Adres: Unit 2, Mansfield i-Centre Oakham 
Business Park Hamilton Way, Mansfield 
Nottinghamshire NG18 5BR,  
United Kingdom 

Telefon: +44-1623-306026 
Poczta:  sales.int@altway.co.uk

PolskaWielka Brytania
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