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Program
O ISP Industrie Group

Portfolio: produkty i usługi

ISP Group: Niezawodny partner

Obszary zastosowania i referencje

Kontakt



ISP INDUSTRIE GROUP W SKRÓCIE

> Grupa Spółek z o.o. znajdujących się na terenie Niemiec i Polski
> Oferta: produkty i usługi dla systemów informacyjnych i komunikacyjnych
> Branże: przemysł wytwórczy, sektor transportu oraz handel
   detaliczny elektroniką i technologią
> Kompleksowa obsługa: Zakup > Produkcja > Sprzedaż > Logistyka > Naprawa, serwis i konserwacja
> Nasza oferta jest skierowana głównie na rynki: niemiecki i obszar Europy Wschodniej 3



ISP Industrie GmbH +
ISP Kabelsatz-Industrie GmbH
Eugen-Sänger-Ring 7b
85649 Brunnthal | Germany

ISP Industrie SP. Z o.o.              
Wrocławska, nr. 60.
55-010 Radwanice
Polska

Lokalizacje
ISP Industrie Group: 
Krajowe i międzynarodowe
niezawodny partner

Nowa hala produkcyjna
Schönstett obok Rosenheim
Planowana na rok 2022

Siedziba główna
Eugen-Sänger-Ring 7b
85649 Brunnthal | Germany
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Liczby, dane, fakty
> Historia grupy firm
     ISP Industrie GmbH 2019
     ISP Kabelsatz-Industrie GmbH 2020
     ISP Industrie sp. z o.o. (Polska) 2020

> Ponad 30 pracowników

> Powierzchnia produkcyjno-magazynowa:

   prawie 1000 metrów kwadratowych

> 4 linie montażowe

> Najnowocześniejsza technologia: ultradźwiękowe maszyny do

   prasowania, cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania

> Obróbka kabli do średnicy zewnętrznej

   20 mm i przekroju 50 mm²

> Nasza oferta jest skierowana głównie na rynki niemiecki i obszar

   Europy Wschodniej

> Wysokie standardy jakości i certyfikat DIN EN 9001 5



Portfolio
Proces produkcji

Outsourcing (PPO)
 
 

E-mobilność
 

Przemysł-
montaż

Obróbka kabli
 
 
 

Zakupy & logistyka

Naprawa, konserwacja & serwis

Zakupy Produkcja Dystrybucja Logistyka
Naprawa
Usługi 
Serwisowe
Konserwacje

B2B

 & 
 
 

Elektronika  
Multimedia

 

B2B   B2C & 
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U naszych klientów lub w naszych zakładach produkcyjnych
Wysokiej jakości i złożone zespoły, systemy i instalacje
Głównie dla przemysłu wytwórczego i sektora transportowego

Montaż przemysłowy

Specjalizujemy się na:
Systemach wyświetlaczy, systemach sterowania, zespołach do   stacji radiowych 
i domofonowych, budowa szaf sterowniczych i wiele innych zespołach 
elektronicznych oraz elektromechanicznych.

Portfolio: Montaż przemysłowy
Proces produkcji

Outsourcing (PPO)
 
 

Przemysł-
montaż

Obróbka kabli
 
 
 

Elektronika &
Multimedia
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E-mobilność
 
 



Problemy w produkcji?
Za mało wykwalifikowanych 
pracowników?
Brak miejsca w fabryce?

Wyzwania

Rozwiązanie
Outsourcing procesów produkcyjnych 
(PPO) przez ISP Group

Redukcja kosztów stałych i optymalizacja 
kosztów
Zwiększona produktywność
Poprawa jakości
Kontrola i monitoring produkcji
Wykwalikowani pracownicy, którzy 
potrafią szybko zrozumieć poszczególne 
procesy i je zoptymalizować
Możliwość elastycznego wykorzystania 
pracowników

Zalety

Portfolio: PPO
E-mobilność

 
 

Przemysł-
montaż

Obróbka kabli
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Proces produkcji
Outsourcing (PPO)

 
 

Elektronika &
Multimedia

 
 
 

Zwiększona elastyczność produkcji
Przejrzystość kosztów

Zalety



Zagęszczanie ultradźwiękowe
Maszyny do cięcia, zdejmowania izolacji 
i zaciskania
Montaż kabli do średnicy 20 mm
i przekroju 50 mm²

Najnowocześniejsza technologia

Zaopatrzenie materiałowe
Test funkcjonalności
Zapas konsygnacyjny
Budowa prototypów
Montaż w zespołach końcowych

Oferta rozszerzona

zespół kabli
kable do transmisji danych i sterowania
okrągły kabel
taśmy i płaskie kabele
kabel autobusowy
kabel koncentryczny
kabel miniaturowy
systemy kablowe
kabel wyświetlacza
specjalny kabel
kabel akumulatora

Produkcja zestawów kabli pod klienta

Portfolio: Zespół kabli
Przemysł-
montaż

Obróbka kabli
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Proces produkcji
Outsourcing (PPO)

 
 

E-mobilność
 
 

Elektronika &
Multimedia

 
 
 



Portfolio: E-mobilność

STÖHR GmbH

Partnerstwo dystrybucyjne
Stacje ładowania

puszki ścienne
stacje ładowania

Parki ładowania / wypożyczalnie parków 
ładowania
Garaże na rowery, hulajnogi, wózki 
inwalidzkie
Szafki do ladowania
Stacje ładowania e-rowerów

Produkty e-mobilności

Przemysł-
montaż

Obróbka kabli
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Proces produkcji
Outsourcing (PPO)

 
 

E-mobilność
 
 

Elektronika &
Multimedia

 
 
 



Portfolio: Elektronika & technologia

Stöhr GmbH
Bowers&Wilkens Group Germany GmbH
i wielu innych dostawców 

Partnerstwa dystrybucyjne

Różne
Stanowisko
do dezynfekcji

multimedia
akcesoria komputerowe
elementy aktywne i pasywne
złącza i kable
Hi-Fi

Sprzedaż elektroniki i technologii
obszar m.in. B.

Przemysł-
montaż

Obróbka kabli
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Proces produkcji
Outsourcing (PPO)

 
 

E-mobilność
 
 

Elektronika &
Multimedia

 
 
 



Portfolio: Zakupy & logistyka
Zakupy & logistyka

zakup niezbędnych produktów
przechowywanie
produkcja i montaż
dostawa

Zakupy i logistyka uzupełniają ofertę

Naprawa, konserwacja & serwis

wybór dostawców i producentów
planowanie zapotrzebowania
kontrola jakości

Zakupy

Zapas konsygnacyjny
Dostawa na czas
 

Logistyka
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Naprawa, konserwacja & serwis
Pozostajemy silnym partnerem nawet po dostawie.

Skoncentruj się na swojej podstawowej działalności
Odciążenie własnych możliwości
Przejrzystość kosztów i elastyczność dzięki outsourcingowi
Naprawy krótkoterminowe
Rozwiązywanie problemów
Zakup materiałów i dostawa części zamiennych
Wysoka satysfakcja klienta dzięki dobrej obsłudze 

Zalety

Portfolio: Naprawa, konserwacja & serwis
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Zakupy & logistyka

Naprawa, konserwacja & serwis



To nas wyróżnia

Wysokie
 standardy jakości

Maksymalna
elastyczność 

i kreatywne rozwiązania

Stały
postęp

Wykwalifikowany personel
& wiedza techniczna

Wszystko u
jednego producenta

Zmotywowany
i niezawodny zespół

Zrównoważony
rozwój zbiorowa

odpowiedzialność, sponsoring

Dostawy
Krajowe & 

międzynarodowe
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Najwyższa jakość
        Nasi klienci wymagają i zasługują na 
wysoki standard produktów i usług.

Dlatego jakość i ciągłe doskonalenie mają 
najwyższy priorytet. 

9001
ISO

IR IS
ISO/TS
22163*

C e r t y f i k a t y

*w trakcie



Nasza misja
Jesteśmy rzetelnym
partnerem strategicznym.

Dostawca systemowy, który rozwija się wraz
z Tobą i stale poszerza swoje portfolio, 
dostosowując się i działając na życzenie 
klientów oraz wydarzenia rynkowe.

Dzięki naszemu know-how i innowacyjnym 
pomysłom zawsze oferujemy optymalne 
rozwiązanie.

J e s t e ś m y  z a d o w o l e n i ,
j e ś l i  t y  i  T w o i  k l i e n c i
s ą  z a d o w o l e n i .   
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Oferujemy wsparcie nie tylko w ramach naszych podstawowych 
kompetencji, ale także poza naszym portfolio.

Rozpoznajemy potencjał i opracowujemy rozwiązania
dostosowane do potrzeb klienta.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z naszym know-how i 
innowacyjnymi pomysłami . 

Innowacja
Zaczynamy tam, gdzie inni się zatrzymują.
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Przykłady 
naszych 

produktów i 
usług

 

systemy komunikacji pasażerskiej
stacje radiowe i interkomowe
wyświetlacze LED i LCD
systemy kontrolne 

Railway
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Wybrane referencje
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Partner wykonawczy

Kierownik Produkcji,

Serwisu & Logistyki

WALDEMAR VÖLKER

KONTAKT 
POLSKA

ISP INDUSTRIE GROUP

Partner wykonawczy

Niemcy i Polska

ALEX HENSE

Partner wykonawczy

ISP Kabelsatz-Industrie GmbH

DENNIS WIR

KONTAKT
DZIAŁ SPRZEDAŻY

ANDRII  MAKSIMENKO

WROCŁAWSKA, nr 60.
55-010 Radwanice
Polska

andrii.maksimenko@isp-industrie.group 
+48 (0) 791 38 90 08
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Kierownictwo

Sprzedaż Niemcy

REMO STÜRZL

mailto:andrii.maksimenko@isp-industrie.group


Dziękuję za 
uwagę

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
isp-industrie.group

ispindustriegroup

isp.industrie.group

isp-industrie

isp-industrie-gmbh

Nasze drzwi są dla Ciebie zawsze otwarte


