
O firmie 

 
Jesteśmy firmą, która powstała na mocy wieloletniego doświadczenia i obserwacji potrzeb naszych 
obecnych i potencjalnych klientów. Oferta, jaką do Ciebie kierujemy, to szeroki wachlarz produktów, 
 które cechuje: wysoka jakość, innowacyjność oraz znacząca pozycja na światowym rynku. 
 
Współpraca z krajowymi, a także zagranicznymi firmami jest dla nas nie lada zadaniem, jak również 
wymusza konieczność bycia każdego dnia na bieżąco z najnowszymi trendami światowych marek. 
W naszej ofercie znajdziesz produkty począwszy od małego formatu, jak przykładowo kable, przewody 
audio-video, monitory, TV, uchwyty, ekrany projekcyjne aż po sprzęt najnowszej generacji. 
 
Firma MLT Holding kieruje się przede wszystkim dobrem i satysfakcją swoich klientów. Jesteś dla nas 
najważniejszy, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby zakupy w naszej firmie miały wymiar wysokiej klasy 
usług, jakie świadczymy. 
 
Jesteś dla Nas Ważny ! 

Najwyższa jakość wsparcia 
 



UCHWYTY , WINDY , AUTOMATYKA 

Kraftmann jest producentem wysokiej klasy akcesoriów do urządzeń audio i video. 

 Uchwyty multimedialne każdego rodzaju 

 Windy do TV i projektorów,  

 Uchwyty do kolumn, projektorów, TV Itp. 

 Konstrukcje nośne i mocowania  

 Totemy I infokioski  ( obudowy wszelkiego typu) 

 Ekrany do zabudowy 

 Ekrany sufitowo-ścienne 

 Ekrany ramowe ścienne 

 Kasetowo elektryczne 

 Stoliki i wózki mobilne telewizorów ( ścian 2x2 i większych ) 

 Półki do TV  
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EKRANY PROJEKCYJNE 

Frame Mobile DeLuxe / 
265x205 / 4:3 / 120" /  
Przednia & Tylnia Projekcja  Ekrany rozwijane ręcznie 

 Ekrany elektryczne 

 Ekrany rozwijane na statywie 

 Ekrany ramowe 

 Ekrany holograficzne  

 Ekrany do zabudowy 

 Ekrany sufitowo-ścienne 

 Kasetowo elektryczne 

 Ekrany pull-up Air 

 

Płótna projekcyjne 



UCHWYTY , WINDY , AUTOMATYKA 

Przykłady z szerokiej gamy produktów 
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Produkty i wiele innych 
  

Wymienione w prezentacji produkty stanowią jedynie wąski zakres tego co ma do zaoferowania dla swoich 
Klientów MLT HOLDING. 

 

 Konstrukcje nośne I mocowania na zamówienie ( uchwyty na tablety) 

 Kable HDMI, VGA, LAN, Audio Itp. 

 Transmittery Sygnału Video oraz Audio (bezprzewodowe) 

 Extendery LAN/HDMI/VGA/DVI 

 Matryce, Switch’e, Skalery i Splittery Audio-Video 

 Mediaporty (TableBox'y), FloorBox'y 

 Sterowanie Automatyką Obiektów, np.: KNX, BMS, Crestron, Fibaro, NIKO Itp. 

 Akcesoria dla Elektroniki Jung/Gira/ABB Itp. 

 Video-Konferencje – Systemy Wszelkich Marek 

 Alarmy, Kamery/CCTV, PPOŻ, DSO Itp. 

 Projektory Multimedialne (Domowe, Konferencyjne, Kinowe Itp.) 

 Systemy 3D (Pasywne, Aktywne), Serwery DCI Itp. 

 Mikrofony nabiurkowe, systemy do głosowania Np. CISCO, Polycom, Huawei, Bosch  

 Audio Kinowe, konferencyjne, radiowęzłowe, sceniczne, przenośne Itp. 

 Telewizory oraz Monitory Profesjonalne 

 Zasilacze ,baterie do laptopów, ładowarki usb  
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Podsumowanie 

Podsumowanie MLT HOLDING 

 
 Wykonujemy projekty instalacji  
 Dobieramy odpowiedni sprzęt AV, nagłośnienie i rozwiązania instalacyjne 
 Kompleksowość obsługi ( montaż , konfiguracja sprzętu , szkolenia i serwis ) 
 Oferujemy indywidualne projekty i  instalacje systemów multiroom 
 Wizją naszej firmy jest profesjonalne i sprawne zaspokajanie potrzeb Klienta to dla Nas podstawa sukcesu 

rynkowego 
 Nasi klienci to Instytucje Państwowe, Firmy, Osoby Prywatne, dla których przekaz dźwięku i obrazu jest 

istotnym elementem. 
 

 Gwarantujemy Państwu długotrwałe i efektywne użytkowanie naszych urządzeń, cechujących się 
innowacyjnością rozwiązań konstrukcyjnych  oraz niezawodnością i estetyką wykonania. Produkty jakie 
oferujemy ze względu na wysoką jakość, od lat cieszą się uznaniem dużej grupy klientów z kraju i zagranicy. 
Aby sprostać wymaganiom naszych Partnerów Handlowych oraz Klientów na całym świecie, stale 
poszerzamy naszą ofertę o nowe marki oraz najnowsze technologie, przy zachowaniu konkurencyjnych 
cen. 
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WORTMANN AG 

Podsumowanie MLT HOLDING 
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WORTMANN AG 

Podsumowanie MLT HOLDING 
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Firma MLT HOLDING jest oficjalnym Partnerem Wortmann AG ,jest to znaczące uzupełnienie europejskiej bazy  

centrów. 
 
Co ma istotne znaczenie dla firm  i klientów indywidualnych zainteresowanych takimi produktami w Polsce. 
 
Nasza firma świadczy usługi kompleksowo zarówno sprzedaży jak i serwisu 24H. 



WORTMANN AG 

Podsumowanie MLT HOLDING 
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WORTMANN AG 

Podsumowanie MLT HOLDING 
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Oferujemy bogate portfolio doskonale rozpoznawalnych produktów  znanych marek 



WORTMANN AG 

Podsumowanie MLT HOLDING 
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WORTMANN AG 

Podsumowanie MLT HOLDING 
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WORTMANN AG   i 10 głównych argumentów : 

 

1. DOŚWIADCZENIE ponad 25 lat doświadczenia w zakresie produkcji i dystrybucji. 

 

2. SIŁA KAPITAŁOWA: solidne samofinansowanie, elastyczne terminy płatności , limity i inne formy płatności 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:  wykwalifikowana kadra pracowników 

 

4. PRODUKTY:  notebooki , serwery , komputery, monitory LCD itd., szeroka paleta markowych artykułów i   komponentów. 

 

5. JAKOŚĆ:  produkcja w Niemczech zgodnie z ISO9001. 

 

6. ELASTYCZNOŚĆ:  indywidualna konfiguracja i obsługa klienta ( Built- to-Order/ Service-to-Order ). 

 

7. SERWIS:  własne centrum serwisowe w Niemczech oraz partnerzy biznesowi w  tym w Polsce ( MLT Holding) 

 

8. SZYBKA REALIAZACJA :  ekspresowa realizacja zamówień , wysyłka do godziny 19 tej, sklep internetowy www.mltholding.pl 24/7 ,  

realizacja zamówień bez zbędnych biurokracji. 

 

9. STRUKTURA SPRZEDAŻY:  sprzedaż pośrednia za pośrednictwem  partnerów. 

 

10. KOMPETENCJA:  fachowe porady, budowanie koncepcji i realizacji projektów. 

http://www.mltholding.pl/


» Distributor und Hardware-Hersteller des Jahres 1999 1) 2) 

» Certified Distributor 2001 + 2002 3) 

» Die Nr. 1 der Bestenliste 2002 4) 
» Certified Distributor 2003 3) 

» Recommended Manufacturer 2004 5) 

» Platz 1 BVT/rf Umfrage 2004 +2005 +2007 6) 
» Channel Champion 2005 +2008 + 2009 (3x) 1)  

» Excellent Distributor 2005 + 2006 +2007 + 2008 +2009+ 2010 3)  
» Preferred Vendor 2007 1)  
» Best Vendor 2008 1) 

» Distri Award Silber 2008/2009 5)  
» Distri Award Platin 2009/2010 (2x) 5)  

 
 
 
 
1) Zeitschrift Channel Partner  2) Zeitschrift Compact  3) Zeitschrift Computer Reseller News  
4) Zeitschrift Chip  5) IT Business News  6) Bundesverband Technik des Einzelhandels e.V. 

Awards WORTMANN AG 
 

http://crn.de/showArticle.jhtml?articleID=211200647


MLT HOLDING 
ul. Żeglugi Wiślanej 11/5 
03-043 Warszawa 

Biuro : 
ul. Żeglugi Wiślanej 11/5 
03-043 Warszawa 

Dziękujemy !!!! 
xx.com.pl 

http://www.mltholding.pl 

 Współpraca: 
 
Tomasz: kom. 737-445-307 e-mail: tomek@mltholding.pl 
 
Biuro , Oferty: 
 Magdalena: kom. 573-377-511 email : magdalena@mltholding.pl ; biuro@mltholding.pl 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 

 

Tomasz Zaczkiewicz 
email : tomek@mltholding.pl 
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