
 Grupy produktów
 +   Standardowe elementy złączne
 +   Części specjalne na zamówienie 
 +   Technologie wciskania, nitowania i zgrzewania
 +   Wkładki gwintowane
 +   Powłoki powierzchniowe
 +   Elementy elektrotechniczne i obsługowe

 Product groups
 +   Standard fastening elements 
 +   Special parts for demand
 +   Clinching, rivet and welding technologies
 +   Threaded inserts
 +    Surface coatings
 +   Electrotechnical and operating elements

 Unikatowe cechy produktów
 +    Kompleksowa obsługa procesów montażu na każdym etapie produkcji: 

od projektu złączy i doboru najlepszych elementów złącznych dla produktu, poprzez optymalizację 
linii montażowej, aż po zarządzanie łańcuchem dostaw części C

 Unique selling propositions
 +     Comprehensive service of assembly processes at every stage of production: 

from the joints design and best fasteners selection for the product, through optimization of the assembly line, 
to C-parts supply chain management

 Nasze powody do dumy
 +   Nasza 3-filarowa koncepcja potwierdzonej produktywności, pozwalająca trwale zwiększyć efektywność 

i wydajność naszych Klientów

 Our reasons to be proud of
 +   Our 3-pillar proven productivity concept to increase efficiency and productivity of our Customers sustainably

 Inspirujące fakty / Inspiring factsPrzemysłowe elementy złączne i funkcjonalne, 
oryginalne technologie montażu

Inteligentne systemy i rozwiązania do zarządzania 
częściami C na produkcji

Doradztwo techniczne w zakresie technologii 
montażu przemysłowego

/ Industrial fasteners and functional elements, 
specific fastening technologies

Smart logistics systems and solutions for C-parts 
management in production area

Technical consulting in the field of industrial assembly technologies

!

Poznaj nas / Meet us:

Bossard Poland Sp. z o.o.  

26-600 Radom | ul. Warszawska 181
Tel. +48 48 344 16 47
poland@bossard.com
www.bossard.pl

Rok założenia 
/ Year of establishment

1997

 Ponad 1 milion 
produktów w portfolio

/ Over 1 milion 
products in the portfolio

 Globalny zasięg: 
83 lokalizacje w 31 krajach 

na całym świecie

/ Global range: 
83 locations in 31 countries 

throughout the world

Ponad 300 
stałych Klientów w Polsce

/ Over 300 
regular customers in Poland

W
YS

TA
W

C
Y

/ 
EX

H
IB

IT
O

RS

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
/ BACK TO MAIN PAGE

Liczba pracowników 
/ Number of employees

32

mailto:poland@bossard.com
https://www.bossard.pl
https://www.linkedin.com/company/bossard-polska
https://www.facebook.com/BossardPoland/
https://www.youtube.com/c/bossard/videos
https://swisschamber.pl/wp-content/uploads/2021/09/trako_2021_WEB_glowna.pdf

