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CO JEST DLA NAS WAŻNE

Klucze, broń, przedmioty są przechowywane 

w monitorowanych depozytorach z automatyczną 

informacją o próbie ataku.

Pracownicy doceniają skrócony czas 

potrzebny do pobrania klucza lub innego 

przedmiotu.

Właściciel systemu decyduje o tym kto oraz 

kiedy ma dostęp do zawartości, a także 

zawsze może sprawdzić historię pobrań.

DEPOZYTORY SAIK

Czytnik kart zbliżeniowych lub 
biometryczny o dowolnym 
standardzie.

Ekran dotykowy HD.

Wbudowany komputer, syrena 
alarmowa, zasilanie awaryjne.

Kamera nagrywająca lub 
fotografująca.

Zamki otwarcia 
serwisowego.

Stalowa obudowa (dla niedozorowanych 
obszarów zalecana odporna na włamanie 
w klasie RC2).

Skrytka z zamkniem szyfrowym
np. na klucze otwarcia 
serwisowego.

Automatycznie otwierane 
drzwi przednie.

Skrytki na ważne klucze, 
przedmioty lub broń.

Część wspólna do przechowywania 
blokowanych kluczy.

BEZPIECZEŃSTWO

WYGODA

KONTROLA
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Depozytory SAIK to inteligentne, samodzielne urządzenia, dzięki którym 

bezpiecznie przechowasz i szybko wydasz ważne klucze, przedmioty czy broń.

•  nigdy nie zapominają kto i kiedy korzystał z klucza czy przedmiotu,

•  nigdy nie wydadzą nieprzyznanej rzeczy nieuprawnionej osobie,

•  umożliwiają przeglądanie historii zdarzeń,

•  działają 24/7,  bez konieczności nadzoru.

DEPOZYTORY
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ZASADY DZIAŁANIA
O TYM, JAK SUPERBOHATER SAM KLUCZ POBIERA! O TYM, JAK SUPERBOHATER KLUCZ ZWRACA SAMEMU!
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Multijęzykowe komunikaty głosowe, dostosowane do preferencji 

każdego pracownika indywidualnie.

3

Wbudowane zasilanie awaryjne – od 24h do nawet 72h bez zasilania 

podstawowego.

4
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Wygodna praca dzięki ekranowi dotykowemu.

1

Możliwość zastosowania dowolnego czytnika kart/biometrycznego lub PIN.

2

Dowolna konfiguracja przechowywanych elementów: w jednym depozytorze 

przechowywane mogą być klucze, telefony, laptopy, dokumenty, a nawet broń.

7

Swobodna możliwość rozbudowy o kolejne urządzenia.

8

Blokowane drzwi skrytek i klucze – brak możliwości pobrania 

przedmiotów bez uprawnień.

5

Wbudowana Rejestracja Czasu Pracy (RCP) – wybór: wejścia/wyjścia 

prywatnego i służbowego, rozpoczęcia przerwy.

6

8 WAŻNYCH MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

44
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SAIK KEY
klucze na brelokach

SAIK LOCK 
klucze we wkładkach

SAIK KEYinBOX 
klucze w skrytkach

SAIK BOXinBOX 
klucze w skrytkach  i pudełkach plombowanych

SAIK CARinBOX
klucze od pojazdu w skrytkach + dowody 

rejestracyjne/karty paliwowe

SAIK CAR
klucze dla wypożyczalni i serwisów samochodowych
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SAIK TUBE
klucz na zewnątrz budynku

18

depozytory

na 

klucze
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Bezpieczne przechowywanie kluczy na wspólnej tablicy chronionej 

automatycznie otwieranymi i ryglowanymi drzwiami przednimi.

Szybkie i uniwersalne wdrożenie – klucze zaplombowane na 

identyfikowanych brelokach.

Pełna kontrola pobrań dzięki blokadzie nieprzyznanych breloków do 

kluczy w otworach depozytora.

Wygodny zwrot poprzez możliwości oddania klucza do dowolnego 

otworu.

Standardowy rozmiar: od 3 do 324 gniazd na breloki z kluczami.

Wdrożenie urządzeń SAIK KEY możliwe nawet w jeden dzień.

CECHY

SAIK KEY

Urządzenie na wszelkie klucze codziennego użytku. Najpopularniejszy typ 

depozytora w Polsce – od wielu lat wykorzystywany przez każdy rodzaj firm 

i instytucji.

SAIK KEY

KLUCZE

ZOBACZ TO!

KLUCZE
10 11

https://saik.pl/oferta/saik-key/


Bezpieczne przechowywanie kluczy na wspólnej tablicy chronionej  

automatycznie otwieranymi i ryglowanymi drzwiami przednimi.

Klucz wsuwany jest do gniazda, podobnego do wkładki drzwiowej.

Brak dodatkowego breloka, rozpoznanie po przekręceniu klucza.

Pełna ochrona profilu klucza (grani roboczej) także przed innymi 

użytkownikami systemu – brak możliwości sfotografowania czy 

odbicia profilu klucza.

Pełna kontrola pobrań dzięki blokadzie kluczy.

Zwrot klucza tylko do przypisanego gniazda-wkładki.

Możliwość przechowywania kluczy każdego producenta systemu 

master key dostępnego na rynku.

System SAIK LOCK możesz łączyć z SAIK KEY na jednej tablicy – dla 

różnej ochrony kluczy o innym stopniu ważności.

Standardowy rozmiar: od 3 do 288 gniazd na klucz.

CECHY

SAIK LOCK

Zaprojektowany do przechowywania kluczy master key (system klucza 

generalnego) w gniazdach-wkładkach broniących dostępu do profilu 

klucza. Wybierany przez działy bezpieczeństwa poszukujące najwyższego 

stopnia ochrony własnych kluczy, nawet kosztem szybkości pobierania.

CECHY

SAIK LOCK

KLUCZE KLUCZE

ZOBACZ TO!
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https://saik.pl/oferta/saik-lock/


Każdy komplet kluczy deponowany w indywidualnej skrytce.

Wyeliminowanie podglądu kluczy, do których nie mamy uprawnień.

Możliwość przechowywania różnych kluczy, także o nietypowym 

kształcie.

Świetnie sprawdza się nie tylko jako samodzielne urządzenie, ale 

i element dodatkowy do depozytorów SAIK KEY. Zwykłe klucze 

przechowywane w depozytorze brelokowym (np. typu SAIK KEY), 

a te ważne  są dodatkowo chronione w skrytkach.

Rozmiar standardowy: od 1 do 120 skrytek na klucze na brelokach.

CECHY

SAIK KEYinBOX

Ważne klucze np. sejfowe lub od kancelarii tajnych przechowywane za 

indywidualnymi drzwiczkami dla każdego breloka (kompletu kluczy). 

Najczęściej wybierany jako element dodatkowy do depozytora SAIK KEY do 

przechowywania wybranych kluczy.

CECHY

SAIK KEYinBOX 

KLUCZE KLUCZE

SAIK BOXinBOX 

Wyposażone w skrytki z identyfikacją pudełka i klucza.

Zarówno klucz, jak i pudełko jest indywidualnie rozpoznawane.

Możliwość pozostawienia pudełka bez klucza, ale nie klucza bez pudełka.

Każde pudełko wyposażone w tzw. referentkę do zaplombowania.

SAIK BOXinBOX to depozytor, gdzie bezpieczeństwo 

jest ważniejsze niż szybkość pobrania klucza czy wygoda 

użytkowania.

Rozmiar standardowy: od 1 do 120 skrytek na identyfikowane 

pudełka z kluczami na breloku.

CECHY

Specjalistyczne urządzenie, które umożliwia bezpieczne przechowywanie 

ważnych kluczy w dodatkowo plombowanych kasetkach. Wybierany przez 

instytucje militarne i wymagające fizycznego plombowania zawartości.

SAIK BOXinBOX

ZOBACZ TO!ZOBACZ TO!
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https://saik.pl/oferta/saik-key-in-box/
https://saik.pl/oferta/saik-box-in-box/


Indywidualna skrytka na klucz od pojazdu i dowód rejestracyjny lub 

kartę paliwową.

Rozpoznawanie obecności klucza jak i dowodu rejestracyjnego 

(indywidualnie identyfikowanego).

Ankiety przy oddawania pojazdu: możliwość wpisania np. przebiegu, 

stanu paliwa, uszkodzeń i innych danych bezpośrednio na ekranie 

depozytora. Informacja o tym przekazywana jest do administratora 

floty (np. „wymień żarówkę”, „potrzebny serwis”) i widoczna dla 

kolejnego pracownika pobierającego pojazd (np. stan baku lub 

numer miejsca na parkingu).

Dobrym pomysłem jest wyposażenie depozytora SAIK CAR 

w alkomat, który wyrywkowo testuje trzeźwość kierowców jeszcze 

przed wyruszeniem w drogę.

Rozmiar standardowy: od 1 do 162 kompletów kluczyków 

i dokumentów od pojazdów.

CECHY

SAIK CARinBOX

Dedykowany do przechowywania kluczy od pojazdów. Idealny do 

zarządzania flotą  - niezależnie od jej wielkości.

CECHY

SAIK CARinBOX

KLUCZE KLUCZE

SAIK CAR

Integracja z systemami odpowiedzialnymi za obsługę serwisów 

i wypożyczalni.

Unikatowy design urządzeń.

Intuicyjny interfejs pozwalający np. na oddanie przez Klienta auta do 

serwisu po godzinach pracy.

Możliwość zamontowania na zewnątrz budynku.

Stały monitoring zawartości.

Zmień swój serwis lub wypożyczalnię w obiekt 24/7.

Rozmiar standardowy: od 1 do 72 kluczy od pojazdów.

CECHY

Urządzenia dla serwisów samochodowych i wypożyczalni pojazdów. 

Pozwól swojemu klientowi samodzielnie pobrać lub zostawić klucze.

SAIK CAR

ZOBACZ TO!ZOBACZ TO!
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https://saik.pl/oferta/saik-car/


Certyfikowane urządzenie w klasie odporności na włamanie 

RC3, w połączeniu z systemem alarmowym gwarantujące pełne 

bezpieczeństwo budynku.

Podwójne drzwi zabezpieczające dostęp do klucza, chronione 

czytnikiem i klawiaturą numeryczną.

Montowane podtynkowo, w elewacji zewnętrznej budynku. 

Odporność na czynniki atmosferyczne.

Estetyczna konstrukcja, niezwracająca uwagi postronnych ludzi.

Dzięki SAIK TUBE potrzebujesz tylko jednego kompletu kluczy 

wejściowych dla wszystkich pracowników.

Rozmiar uniwersalny na jeden komplet kluczy.

CECHY

SAIK TUBE

Urządzenie zewnętrzne na klucz wejściowy do budynku. Znakomite 

uzupełnienie systemu depozytorów wewnętrznych.

CECHY

SAIK TUBE 

KLUCZE

ZOBACZ TO!

KLUCZE
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https://saik.pl/oferta/saik-tube/


SAIK GUN 
broń krótka i długa w skrytkach

22

SAIK GUN S1 
broń krótka i długa w sejfach klasy S1

24depozytory
na broń

20 21



Broń deponowana w indywidualnej skrytce, z miejscem na magazynki.

Skrytki dopasowane do rodzaju przechowywanej broni.

Czujniki identyfikujące stan skrytki (wolna/zajęta), przez co tylko osoba 

deponująca broń ma do niej dostęp.

Opcja: waga (informacja o braku nawet jednej sztuki amunicji 

w magazynku).

Opcja: odczytywanie informacji zaszytych na broni (informacja 

o konkretnej sztuce broni/magazynku).

Możesz wybrać urządzenie wykonane:

• bez klasy zabezpieczeń (np. do magazynów broni),

• w klasie odporności RC2 (podwyższona ochrona zawartości).

Rozmiar standardowy dla SAIK GUN i SAIK GUN RC2: od 1 do 120 

sztuk broni krótkiej lub 60 sztuk broni długiej.

CECHY

SAIK GUN

Depozytory do przechowywania każdego rodzaju broni krótkiej i długiej. 

To samo przeznaczenie, różny rodzaj ochrony zawartości.

CECHY

SAIK GUN 

BROŃ

ZOBACZ TO!

BROŃ
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Skrytki na broń umieszczone w sejfie klasy S1 wg normy 

PN-EN 14450, spełniającym wymogi rozporządzenia MSW “w sprawie 

przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji”.

Aby dostać się do depozytora na broń, należy najpierw otworzyć sejf.

Opcje dodatkowe jak w urządzeniu standardowym SAIK GUN.

Rozmiar standardowy dla SAIK GUN S1: od 1 do 12 sztuk broni 

krótkiej lub od 3 sztuk broni długiej.

CECHY

SAIK GUN S1

Bezpieczne depozytory łączące wygodę pobierania i kontroli nad bronią 

z wymaganiami ustawowymi dla przechowywania broni poza magazynami 

uzbrojenia.

CECHY

SAIK GUN S1 

BROŃ

ZOBACZ TO!

BROŃ
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SAIK PHONE
telefony, laptopy

SAIK POSTAL 
dokumenty, listy, paczki

SAIK CUSTOM-MADE
urządzenia na dowolną zawartość

29
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depozytory
na 
przedmioty
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Skrytki różnej wielkości, najczęściej wybierane na smartfon do 7 cali.

Czujniki identyfikujące stan skrytki (wolna/zajęta), przez co tylko 

osoba deponująca przedmiot ma do niego dostęp.

Łatwa obsługa, możliwość korzystania z depozytorów przez np. gości 

obiektu, do którego nie można wnieść telefonu komórkowego.

Rozmiar standardowy: od 1 do 120 skrytek.

Skrytki mogą być wyposażone w ładowarki.

CECHY

SAIK PHONE 

Urządzenie do przechowywania telefonów, laptopów i innych przedmiotów, 

które:

• nie mogą być wniesione do danej strefy,

• po skończonej pracy mają być przechowywane w sposób kontrolowany.

CECHY

SAIK PHONE 

PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

SAIK POSTAL

Skrytki pocztowe różnej wielkości z otworem na wrzucenie przesyłki.

Rozpoznawanie zawartości dzięki wbudowanemu w każdą skrytkę 

czujnikowi (informacja o stanie pusty/zajęty).

Rewolucyjne przekazywanie korespondencji  - możliwość przypisania 

każdej jednostce (np. wydziałowi, departamentowi) osobnej skrytki.

Przekazywanie  do przypisanych osób informacji o nowej przesyłce 

w czasie rzeczywistym.

Dowolny rodzaj wykrywanego przedmiotu - listy, paczki, teczki, 

pojedyncze kartki.

Możliwość dołączenia czytnika kodów kreskowych/QR dla 

zintegrowania obiegu dokumentów.

Możliwość zainstalowania urządzenia na zewnątrz budynku.

SAIK POSTAL poinformuje Cię mailem lub SMS o tym, że w skrytce 

znajduje się nowa korespondencja. Przy odpowiedniej skrytce może 

zmienić się także kolor podświetlenia.

Rozmiar standardowy: od 1 do 250 skrytek.

CECHY

Nowoczesna skrzynka pocztowa, służąca do inteligentnego odbierania 

i informowania o nowej korespondencji. Wybierana przez instytucje 

otrzymującej każdego dnia wiele listów i paczek. Przeznaczona również dla 

deweloperów chcących zaproponować swoim mieszkańcom najwyższy 

standard wykończenia.

SAIK POSTAL

ZOBACZ TO!ZOBACZ TO!
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Pełna dowolność rozmiaru skrytki – od małej skrytki na kartę 

zbliżeniową do ogromnej skrytki na np. duży bagaż.

Drzwi pełne stalowe lub przeszklone.

Możliwość wyposażenia skrytek w czujniki optyczne rejestrujące stan 

wolna/zajęta.

Możliwość przypisania skrytki do określonego pracownika lub 

przyznawanie ich w miarę potrzeb.

Idealne także jako skrytki na rzeczy pracowników w systemie hot-

desk – po pobraniu rzeczy depozytor SAIK BOX skieruje pracownika 

do wolnego biurka.

Według indywidualnych potrzeb (custom-made).

CECHY

SAIK CUSTOM-MADE

Skrytki do każdego rodzaju zawartości. Ich wymiary, ilość  

i rodzaj jest dopasowany do różnych wymagań. Sam decydujesz o tym, 

co i jak chcesz przechowywać oraz kto ma mieć do tego dostęp.

CECHY

SAIK CUSTOM-MADE

PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

ZOBACZ TO!
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PERSONALIZACJA

Jakie urządzenie będzie najlepsze? Wybierzesz 

standardowy SAIK KEY, a może dodatkowo SAIK 

LOCK, do tego trzy skrytki SAIK BOXinBOX, pięć SAIK 

KEYinBOX, jedną skrytkę SAIK POSTAL i jeszcze coś 

więcej? To możliwe – wszystkie urządzenia SAIK 

mogą współpracować ze sobą w ramach jednego 

urządzenia lub jednego systemu. Sam zdecyduj 

czego potrzebujesz.

WYBIERZ POTRZEBNE 
ROZWIĄZANIE

1 Depozytory SAIK wybierane są przez najbardziej 

prestiżowe instytucje państwowe i prywatne 

z Polski i całego świata także dlatego, że świetnie 

wyglądają w nowoczesnych wnętrzach.

• Kolor każdego elementu obudowy pomalujemy 

na wybrany przez Ciebie kolor z palety RAL! 

• Na drzwi wybierz podświetlany grawer LED, 

pełnokolorową nakleję z własnym logiem lub 

zastąp szybę multimedialnym ekranem.

ZADBAJ O DESIGN

3Stwórz z depozytora SAIK dedykowany Twojej firmie 

kombajn. Do wyboru m.in.:

•     Ekran do obsługi urządzenia - 7, 10 lub 21 calowy. 

Umieszczony z boku lub pod urządzeniem.

• Wzmocniona obudowa – dla urządzeń 

umieszczonych w niedozorowanych całodobowo 

miejscach wybierz certyfikowane urządzenia w klasie 

odporności na włamanie RC2.

•   Wbudowana kamera – fotografuje lub nagrywa 

osoby i zdarzenia znajdujące się przed urządzeniem.

• Promienniki UV-C – chronią pracowników 

neutralizując zagrożenie wirusami i bakteriami.

•        Alkomat –  uniemożliwia pobranie kluczy (zwłaszcza 

od pojazdów) nieodpowiedzialnym pracownikom.

• Przeznaczenie wewnętrzne lub zewnętrzne 

urządzenia.

DOBIERZ WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE

2
Nie wiesz, czy wybrane rozwiązanie zabezpieczy 

szybko zmieniające się potrzeby? Nie musisz! 

Każde urządzenie można rozbudować o kolejny 

moduł, a cały system o kolejne urządzenia. 

Kiedykolwiek tylko zechcesz.

ROZBUDOWA

4

WIĘKSZY 
EKRAN

WZMOCNIONA 
OBUDOWA

KAMERA PROMIENNIK 
UV-C

ALKOMAT URZĄDZENIE
ZEWNĘTRZNE
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OPROGRAMOWANIE

Każdy depozytor SAIK dostarczany jest razem z programem do jego 

zarządzania. Nie jest potrzebne do niego dedykowane stanowisko – 

oprogramowanie można zainstalować na posiadanym komputerze 

z systemem Windows lub używać oprogramowania WEB. Serwer 

bazy danych znajduje się w jednym z depozytorów lub  - dla większych 

systemów - na serwerze fizycznym. Oprogramowanie bez limitu 

czasowego i ilości stanowisk.

2

21

23

ZARZĄDZANIE 
SYSTEMEM

NADZÓR

TWORZENIE
RAPORTÓW

KARTY DOSTĘPU

WSPÓLNA BAZA

ŚLUZA 
KLUCZOWA

ZARZĄDZANIE 
DEPOZYTORAMI

EKSPORT
DANYCH

INTEGRACJA

System SAIK współpracuje ze standardami wymiany 

danych oraz systemami zewnętrznymi - kontroli dostępu, 

pożarowymi, wizualizacyjnymi oraz kadrowymi.

Wykorzystuj posiadane 
karty  zbliżeniowe

Użyj wspólnej z kontrolą dostępu 
bazy danych: pracowników, grup 
pracowników, numerów kart 

Blokuj możliwość 
wyjścia pracownika bez 
oddanego klucza

Zarządzaj depozytorami 
z poziomu już posiadanego 
oprogramowania

Wysyłaj informacje na 
zewnątrz: alarmy, zdarzenia 
rcp i inne

Zarządzanie systemem: dodawanie 
pracowników, kart, dostępów do kluczy 
i skrytek, opcje konfiguracyjne

Tworzenie raportów: 
sprawdzanie kto i kiedy pobrał 
dany obiekt

Kontrolowanie w czasie rzeczywistym 
stanu systemu depozytorów

MOŻLIWOŚCI 
INTEGRACJI

SAIK
SOFTWARE
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BEZPIECZEŃSTWO
DLA KOGO KLASA RC2?

Część użytkowników systemu SAIK wybiera depozytory z myślą 

o umieszczeniu ich w miejscach, które nie posiadają stałego nadzoru 

i gdzie mogą być narażone na działanie osób trzecich. Dla takich potrzeb 

warto wybrać urządzenie wykonane w klasie odporności na włamanie 

RC2 (wg normy PN-EN 1627:2012), przebadane i wykonane zgodnie 

z wytycznymi Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

CZYM JEST KLASA RC2?

Depozytory wykonane w klasie RC2 stanowią skuteczną zaporę przed 

uzbrojonym włamywaczem, który posługuje się typowymi narzędziami 

używanymi do tego typu działań: śrubokrętem, szczypcami, klinami. 

Każdy depozytor tego typu posiada m.in. obudowy ze zwiększonej 

grubości stali (wygiętej w sposób uniemożliwiającej dostęp do 

zawartości), potrójne ryglowanie drzwi oraz szybę w klasie min. P4A.

Wszystkie panele sterujące urządzeń SAIK mogą być wykonane 

w klasie odporności RC2. Oznacza to, iż serce urządzenia, gdzie znajduje 

się m.in. dysk twardy czyli wyniesiona baza danych z informacjami 

o pracownikach, kluczach i przedmiotach, może być chroniona 

w sposób gwarantujący ochronę przed włamywaczem.

Część urządzeń może być także wykonana w całości w klasie RC2, czyli 

w pełni chronić zarówno panel sterujący jak i zawartość depozytora. 

Może to być ważne, jeśli w depozytorze przechowujemy wyjątkowo 

ważne klucze (od sejfów, kancelarii tajnych, serwerowni) lub ważne 

przedmioty czy też broń.

Każdy depozytor typu SAIK TUBE jest wykonany w najwyższej dla tego 

typu urządzeń klasie odporności na włamanie - RC3 (wg normy PN-EN 

1627:2012). Zapewnia to efektywną ochronę przechowywanych kluczy 

do budynku nawet przed doświadczonym włamywaczem.

KLASA RC3

Wszystkie depozytory SAIK, także te bez żadnej klasy, posiadają czujniki 

antysabotażowe: siłowego otwarcia obudowy i oderwania od ściany. 

Każde urządzenie standardowo wyposażone jest także w syrenę 

alarmową oraz posiada wyjścia, które umożliwiają wpięcie depozytora 

do zewnętrznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). 

Dołączane do każdego urządzenia oprogramowanie wartownicze 

SAIK ALARM pozwala na stały podgląd stanu urządzeń 24/7 i w czasie 

rzeczywistym informuje o każdej próbie ataku.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA

KLASA RC2 

UPRAWNIENIA

Świadectwo Bezpieczeństwa 
Przemysłowego 
drugiego stopnia

Koncesja usług ochrony osób 
i mienia realizowanych w formie 

zabezpieczenia technicznego

PN-EN ISO 14001:2015PN-EN ISO 9001:2015
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WYBRANE INSTYTUCJE CENTRALNE

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Najwyższa Izba Kontroli

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Rolnictwa

Komenda Główna Policji

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Narodowy Bank Polski

Rządowa Agencja Rezerw  Strategicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Służba Ochrony Państwa

WYBRANI KLIENCI ZAGRANICZNI

NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe
Abu Dhabi Police
Gazprom
Lidl
Narodowy Bank Serbii
Ministerstwo Kultury i Informacji Republiki Serbii
Port Lotniczy Frankfurt
Stadtwerke Bochum
Port Morski Koper
EBRC Luksemburg
Teleperformance Grecja
Topdanmark

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA 

PKN Orlen

PKO Bank Polski

PeKaO S.A.

KGHM Polska Miedź

PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

PGE Polska Grupa Energetyczna

PSE Polskie Sieci Energetyczne

PSGaz Polska Spółka Gazownictwa

TUiR Warta

PKP PLK

PKP Intercity

PKP Cargo

Enea Dystrybucja

Enea Wytwarzanie (m.in. Elektrownia Kozienice)

Tauron Dystrybucja

Anwil Włocławek

ArcelorMittal Poland 

Huta Stalowa Wola

Pit-Radwar

Polpharma

POLFA Warszawa

Pfeifer & Langen Diamant

Bank Pocztowy

T-Mobile

Netia

Volkswagen Group Polska

Amica

Raben

KORAL

BGŻ BNP Paribas Bank

UPC Polska

Grupa PCC Rokita 

Teksid Iron

FFiL Śnieżka

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH
WYBRANE INSTYTUCJE

Narodowe Centrum Sportu - Stadion Narodowy

Arena Gdańsk

Metro Warszawskie

Zakłady Karne i Areszty Śledcze - kilkadziesiąt lokalizacji

Jednostki Wojska Polskiego - kilkadziesiąt lokalizacji

Komenda Stołeczna Policji

Komendy Policji - kilkanaście lokalizacji

Banki Spółdzielcze

Żandarmeria Wojskowa

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Muzeum Narodowe w Krakowie – m.in. Sukiennice

Muzeum Krakowa

Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie

Arsenał - Muzeum Barwy i Oręża w Zamościu

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu

Port Lotniczy Kraków-Balice Straż Graniczna

Port Lotniczy Pyrzowice Straż Graniczna

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Warszawie

Wodociągi Miasta Krakowa

Aquanet

Instytut Pamięci Narodowej

NASK

Polski Holding Obronny w Warszawie

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

Małopolski Urząd Wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Urząd Miasta Poznania

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Centrum Radioterapii Amethyst

Izba Celna w Warszawie

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Dęblinie

Biuro Informacji Kredytowej w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sąd Administracyjny w Krakowie

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

oraz setki innych, o różnej wielkości, charakterze 

i przedmiocie działania (także utajnieni z uwagi na 

charakter).
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BT Electronics sp. z o.o.
ul. Rybitwy 22, 30-722 Kraków
www.bte.pl      I      www.saik.pl

Kontakt:
tel: +48 12 429 36 16, 12 410 20 33

 e-mail: saik@saik.pl (zapewniamy natychmiastową odpowiedź)

Chętnie doradzimy w doborze urządzeń wraz z prezentacją lub spotkaniem on-line.

Depozytory SAIK to urządzenia z Krakowa, od wielu lat z dumą produkowane przez 
BT Electronics sp. z o.o.  - firmę ze 100% polskim kapitałem.

Wybierając SAIK masz gwarancję, że Twoje dobrze wydane pieniądze zostają w kraju, 
zawsze też pozostaniesz ze wsparciem producenta. Gwarantujemy dostępność części 
dla każdego urządzenia przez co najmniej 12 lat  (najstarsze działające urządzenia SAIK 

mają 17 lat i są nadal konserwowane w ramach umowy pogwarancyjnej).

Depozytory SAIK zostały wyróżnione wieloma nagrodami, w tym prestiżowymi 
medalami Międzynarodowych Targów Poznańskich Securex. Depozytory produkowane 
są zgodnie z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. BT Electronics posiada 
koncesję MSWiA oraz Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego. Zapewniamy 

szybki i sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju.

Wspieramy Projektantów.


