
Již od roku 1969.

Propojování
To je to, co opravdu umíme.

Linecard

VELKÉ MNOŽSTVÍ SKLADEM

KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST DODÁVEK

VYSOKÁ ÚROVEŇ ODBORNOSTI

OSOBNÍ PŘÍSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ

JSME PARTNERY PŘEDNÍCH VÝROBCŮ



O nás a našich službách.

Spolehlivé propojení
To je stále naším cílem.

Společnost Börsig je od svého založení v roce 1969 
rodinou firmou. Jsme autorizovaným distributorem 
elektronických součástek prémiových výrobců 
s širokou nabídkou konektorů, přepínačů, 
kabelů, nástrojů, plastových doplňků a dalších 
elektronických součástek, které jsou dodávány 
zákazníkům po celém světě. Nabízíme také vlastní 
výrobu kabelových svazků, s širokým spektrem 
zákaznických řešení.

Naším cílem je maximální spokojenost klientů 
díky vysoké úrovní námi poskytovaných služeb a 
produktů. Proto je pro nás kvalita našich služeb vždy 
nejvyšší prioritou. Všichni zaměstnanci společnosti 
Börsig se neustále odborně zdokonalují.

Kvalita je pro nás nejvyšší prioritou!

O NÁS SHRNUTÍ HLAVNÍCH PŘEDNOSTÍ:

 $ Certifikovaná kvalita

 $ Krátké dodací lhůty díky vysokým 
skladovým kapacitám a spolehlivosti 
dodávek

 $ Jsme franšízovými partnery předních výrobců

 $ Odborné poradenství a osobní přístup

 $ Prodáváme nejen ve stanoveném 
množství dle balení výrobce, ale i po 
kusech

 $ Bez minimálního množství odběru

 $ Spolehlivé a flexibilní zpracovávání 
objednávek

 $ Sklad přizpůsobený potřebám klientů



KRUHOVÉ KONEKTORY

KABELY A VODIČE

SPÍNAČE A SVĚTELNÉ INDIKÁTORY

KABELOVÉ VÝVODKY, TEPELNĚ 
SMRŠTITELNÉ TRUBIČKY A KOMPONENTY

NÁSTROJE

PRAVOÚHLÉ KONEKTORY

PCB KONEKTORY, RELÉ A PRODUKTY 
PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

KRYTY

PLASTOVÉ A KOVOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Naše portfolio – osvědčená kvalita.



Jsme partnerem předních výrobců na trhu.
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Vaše spojení s námi.

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI 
A SKLAD
Siegmund-Loewe-Strasse 5 
741 72 Neckarsulm
T +49 7132 9393-8899 
F +49 7132 9393-739 
E export@boersig.com

KANCELÁŘ PODPORY 
PRODEJE 
BÖRSIG S.R.O
Holandská 878/2 
639 00 Brno

Veškeré kontaktní údaje naleznete na adrese 
www.boersig.cz



PO
RA

DE
NS

KÉ
 SL

UŽBY

MONTÁŽ KABELŮ

DISTRIBUCE

Náš slib:
100 % úroveň služeb – 100 % Börsig.

Börsig GmbH 
Electronic-Distributor 

PORADENSKÉ SLUŽBY
Významnou předností společ-
nosti Börsig jsou mimořádné 
technické znalosti našich za-
městnanců. Díky dlouhodo-
bým zkušenostem našich od-
borníků, dokážeme klientům 
poradit ve všech otázkách 
týkajících se propojování a 
konektorů. Rádi vám poskyt-
neme naše odborné znalosti 
jak v oblasti projektování, tak 
také pokud jde o konečné po-
užití našich produktů.

MONTÁŽ KABELŮ
V našem sídle v Neckarsulmu vyrábíme sestavy z 
konektorů a kabelů různých výrobců. Tyto kabelové 
svazky jsou konstruovány osvědčenými technologiemi 
a v souladu se všemi směrnicemi - made i Germany. 
Používáme výhradně originální součásti a 100 % námi 
sestavených produktů podrobujeme zkouškám tak, 
abychom dodávali pouze konečné produkty nejvyšší 
kvality.

DISTRIBUCE
Díky mimořádně širokému 
portfoliu řešení, dokážeme 
promptně a flexibilně splnit 
téměř jakékoliv požadavky 
zákazníků. Naše skladové 
prostory umožňují držet vel-
ké množství zboží z hlediska 
dodávek a také dle potřeb 
našich klientů. Kromě toho 
prodáváme zboží i po kusech 
a ne pouze ve stanoveném 
množství v balení, bez stano-
veného minimálního odběru 
a bez poplatků za odběr ma-
lého počtu kusů.

Siegmund-Loewe-Strasse 5 
74172 Neckarsulm

T  +49 7132 9393-0 
F  +49 7132 9393-91

E  info@boersig.com 
www.boersig.cz

www.boersig.cz

Bez kompromisů.


