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Szanowni Państwo, 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Promot Jan Mieczysław Kowalczyk już ćwierć wieku produkuje 

elektroszczotki węglowe do różnych silników elektrycznych. Dystrybucją szczotek do elektronarzędzi 

i sprzętu AGD zajmuje się spółka Jota, z którą Państwo obecnie współpracujecie. 

Ostatnio na rynku polskim pojawiło się szereg nowych wyrobów szczotkowych, często trudnego 

do ustalenia pochodzenia i o nieustabilizowanych parametrach technicznych, których istotną cechą jest 

niska cena jednostkowa. 

W naszej aktualnej ofercie posiadamy 500 typów szczotek do elektronarzędzi i 80 rodzajów 

szczotek do sprzętu AGD (wyprodukowanych z europejskich materiałów szczotkowych). Wyroby 

te posiadają sprawdzoną, ustabilizowaną jakość i parametry techniczne gwarantujące określoną ilość 

godzin pracy. 

Z dniem 1 lipca 2015 r., spełniając życzenia naszych Klientów i korzystając z ich wskazówek, 

wprowadzamy do naszej oferty szczotki do elektronarzędzi i sprzętu AGD o różnym poziomie jakości, 

a co za tym idzie zróżnicowane cenowo. Tym sposobem poszerzamy możliwość dokonania wyboru przez 

Klienta określonych szczotek w oczekiwanej jakości i cenie.  

Oferujemy trzy grupy wyrobów: 

• grupa A – szczotki importowane z UE, produkowane przez zagranicznych europejskich producentów 

– oznakowane zgodnie z ich standardami; 

• grupa B – szczotki produkowane przez P.P. Promot ze sprawdzonych europejskich materiałów 

szczotkowych oraz polskich komponentów (np. linki, końcówki, sprężyny itp.) – oznakowane 

symbolem materiału szczotkowego oraz literą P; 

• grupa C – szczotki importowane, pochodzące z krajów Orientu, przed wprowadzeniem do obrotu 

przebadane w laboratorium Promotu pod kątem ich przydatności – oznakowane literami OP. 

 Sukcesywnie będziemy poszerzać naszą ofertę o nowe pozycje asortymentowe 

w poszczególnych grupach, a szczególnie w grupie C. 

 Ceny szczotek w poszczególnych grupach A, B, C będą zróżnicowane w zależności od kosztów 

wytworzenia lub kosztów importu. 

Mamy nadzieję, że poczynione przez nas zmiany przyczynią się do poszerzenia współpracy 

handlowej i technicznej z naszymi Klientami. 

W przypadku zainteresowania konkretną ofertą cenową prosimy o kontakt z biurem firmy Jota. 

 

 

        Zapraszamy do współpracy 

Kierownictwo spółki Jota 


