„TECHNO-SERVICE” S.A.
elektronika, leasing pracowniczy, usługi dociepleniowe, usługi stoczniowe,
ochrona środowiska, turystyka i wypoczynek
„TECHNO-SERVICE” to przedsiębiorstwo o długiej i pięknej historii, którą charakteryzuje
kilkudziesięcioletni, nierozerwalny związek z gdańskim środowiskiem akademickim. Korzenie firmy sięgają
lat sześćdziesiątych, kiedy to powstała Studencka Spółdzielnia Pracy „Techno-Service”. W roku 1991
na bazie Spółdzielni powstała Spółka Akcyjna „TECHNO-SERVICE”, która przejmując w spuściźnie tradycje
i dorobek firmy macierzystej postawiła na rozwój usług specjalistycznych.
„TECHNO-SERVICE” tworzy osiem samodzielnych, dynamicznie rozwijających się zakładów:
Zakład Wytwarzania Obwodów Drukowanych - jest producentem prototypów, średnich i małych serii
obwodów drukowanych dwustronnych, wielowarstwowych i sztywno-giętkich, wykonuje prototypy,
w oparciu o tzw. produkt TS-ka nawet w 24 godziny. W produkcji wykorzystuje najnowocześniejsze,
proekologiczne technologie (oparte o grafit proces metalizacji bezpośredniej BLACK HOLE, złocenie
chemiczne, cynę chemiczną, HAL /Hot Air Lavelling/). Produkty posiadają certyfikat bezpieczeństwa
pod względem niepalności z Underwriter Laboratories Inc., USA.
Centrum Ekologicznego Montażu Podzespołów Elektronicznych TSTRONIC oferuje kompleksową usługę
kontraktowego montażu elektronicznego prototypów, krótkich i średnich serii wysoko wyspecjalizowanych
urządzeń elektronicznych. Montaż wszystkich układów elektronicznych wykonywany jest zgodnie
ze standardami IPC-A-610. Oferta podstawowa obejmuje:
· dobór i kompletację elementów elektronicznych,
· montaż SMT i THT w technologii bezołowiowej i ołowiowej,
· nakładanie powłok ochronnych,
· etykietowanie w tym techniką Pick & Place,
· uzupełniający montaż mechaniczny,
· usługi w dziedzinie testu: AOI; ICT; FCT; Burn-In-Test; HV-Test; Wiring Test.
Sieć Zakładów Usługowych - Agencja Pracy Tymczasowej (nr rejestru 382), świadczy usługi wynajmu
pracowników tymczasowych, pozwala na szybkie znalezienie pracownika w nagłych przypadkach
i dostosowanie jego pracy do potrzeb firmy (pracownicy tymczasowi w zakresie m.in. TRY & Hire,
merchandising, call center, do akcji promocyjnych).
Pracownia Ochrony Środowiska (własne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
- Nr AB 481) wyspecjalizowana w badaniach czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i życia
człowieka.
Dwa Zakłady Usług Stoczniowych realizujące usługi cleanerskie oraz współdziałające w procesie produkcji
i remontów statków na terenie trójmiejskich stoczni.
Ekologiczny Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem Sudomie - usytuowany w lesie 8km od Kościerzyny.
Ofertę swoją opiera o ekologiczną żywność i edukację, a kieruje ją do rodzin, które chcą odpocząć
od miejskiego hałasu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
By zapoznać się z pełną naszą ofertą zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
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