


Quand on se penche sur l'histoire presque centenaire d'une 

entreprise comme nous le faisons chez MENTOR, on se pose 

inévitablement une question : une entreprise doit-elle avoir une 

qualité ou une compétence particulière pour réussir à s'imposer sur 

le marché depuis si longtemps?

Même si nous sommes convaincus que toutes sortes de qualités 

sont nécessaires pour cela (capacité d'innovation, proximité du 

client, goût du risque et passion pour ce que l'on fait), nous sommes 

aussi certains qu'une compétence importe tout particulièrement.

Celle-là même qui, d'après Charles Darwin, assure la survie d'une 

espèce au cours de l'évolution. Selon sa thèse de la « survie du 

plus fort », il est bien connu que ce ne sont pas ceux qui sont 

particulièrement grands ou forts qui sont capables de survivre, mais 

ceux qui savent le mieux s'adapter à des conditions sans cesse 

changeantes.

Pour une entreprise comme la nôtre, cela implique de toujours se 

remettre en question et d'être prête à changer et à s'adapter - et 

même, quand il le faut, à se réinventer perpétuellement. Ceci 

concerne aussi bien les produits et les services que nous proposons 

que les structures et les compétences de notre entreprise.

Aujourd'hui encore, nous vivons une époque de changement et 

d'adaptation. MENTOR évolue, avec un dynamisme accru, d'un 

fabricant de composants individuels en un prestataire qui offre en 

outre des solutions sous forme de système complets ou partiels. 

Pour cela, nous investissons de façon ciblée dans nos produits 

et le développement de nos structures et compétences. Car nous 

voulons également à l'avenir répondre aux attentes de nos clients et 

faire partie des « plus forts » de notre secteur. 

Gdy firma taka jak MENTOR może pochwalić się niemal 100-letnią 

historią, nieuchronnie przychodzi na myśl pytanie: czy istnieje 

jakaś wyjątkowa cecha lub umiejętność, którą musi posiadać 

przedsiębiorstwo, aby przez tak długi czas odnosić sukcesy na 

rynku?

Choć jesteśmy przekonani, że wymaga to mnóstwa cech, takich jak: 

innowacyjność, kontakt z klientem, gotowość podejmowania ryzyka 

oraz zaangażowanie w to, co się robi – jesteśmy pewni, że ważna jest 

jedna umiejętność, która ma kluczowe znaczenie.

Jest to dokładnie to, co według Karola Darwina zapewnia także 

przetrwanie gatunków w ramach ewolucji. Jak wiadomo, według jego 

tezy, że „przetrwają najlepiej przystosowani”, to nie ci najwięksi lub 

najsilniejsi mają największe szanse na przetrwanie, lecz ci, którzy 

najlepiej potrafią na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się 

warunków.

Dla takiego przedsiębiorstwa, jak nasze, oznacza to nieustanne  

zadawanie pytań i gotowość do zmian oraz ciągłego dopasowywania 

się – a gdy trzeba, nawet do całkowitego przedefiniowania swojego 

modelu działania. Oczywiście dotyczy to nie tylko produktów 

i usług, które oferujemy, ale także struktur i możliwości naszego 

przedsiębiorstwa.

Dziś także znajdujemy się w czasach przemian i adaptacji. Z rosnącą 

dynamiką firma MENTOR przekształca się z producenta pojedynczych 

komponentów w dostawcę oferującego dodatkowo rozwiązania 

w formie kompletnych lub częściowych systemów. W tym celu 

planowo inwestujemy w nasze produkty i rozbudowę naszych struktur 

i możliwości. Chcemy bowiem także w przyszłości z powodzeniem 

spełniać oczekiwania naszych klientów i należeć do tych „najlepiej 

przystosowanych” w branży. 
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Bienvenue | Witamy



4 5

Valeurs | Ukierunkowanie na wartosci

MENTOR s'engage à respecter un code de conduite éthique1) 

dans lequel les exigences en matière de responsabilité envers les 

êtres humains et l'environnement sont définies. Nous attendons de 

nos partenaires et de nos fournisseurs qu'ils se conforment à ces 

exigences, qu'ils souscrivent à ce code de conduite et qu'ils exigent 

de leurs propres fournisseurs qu'ils en fassent autant.

Firma MENTOR zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu 

Postępowania Etycznego1), w którym zdefiniowane są wymagania 

w zakresie odpowiedzialności za ludzi i środowisko. Także od naszych 

partnerów i dostawców oczekujemy spełniania tych wymagań, 

wspierania kodeksu postępowania oraz mobilizowania własnych 

dostawców do takiej samej postawy.

Code de conduite éthique

Kodeks Postepowania Etycznego

Aussi importants que soient la technologie, les machines et les outils, 

les gens occupent toujours une place centrale chez MENTOR.

C'est pourquoi nous entretenons une collaboration basée sur la 

confiance et l'équité avec nos collaborateurs, nos clients et nos 

fournisseurs.

Notre réussite repose sur des collaborateurs compétents et dévoués.

La passion avec laquelle ils font leur travail et leur courage d'innover 

garantissent notre avenir. Nous offrons à nos collaborateurs des 

emplois ambitieux et accordons une aussi grande importance à la 

formation, au développement personnel et à la sécurité de l'emploi 

qu'à une rémunération équitable et un encadrement motivant.

La satisfaction de nos clients est à la fois un défi et une obligation 

pour nous. Nous nous employons jour après jour à répondre à leurs 

attentes : grâce à des produits ambitieux à prix compétitifs - avec 

une qualité élevée, le respect des délais de livraison et un service 

exemplaire.

Nous considérons nos fournisseurs comme des partenaires 

importants dans la chaîne de valeur et veillons à ce qu'ils adhèrent à 

notre philosophie en matière de fiabilité, de qualité et de valeurs.

Choć technologia, maszyny i narzędzia to ważny aspekt naszej 

działalności, w centrum uwagi w firmie MENTOR zawsze pozostaje 

człowiek. Dlatego pielęgnujemy oparte na zaufaniu, niezawodności 

i uczciwości relacje z naszymi pracownikami, klientami i dostawcami.

Nasz sukces opiera się na kompetencjach i zaangażowaniu naszych 

pracowników.

Pasja, z jaką wykonują oni swoją pracę oraz odwaga, aby poszukiwać 

innowacji, zabezpieczają naszą przyszłość. Oferujemy naszym 

pracownikom atrakcyjne miejsca pracy, a dokształcanie, rozwój 

osobisty i bezpieczeństwo pracy jest dla nas równie ważne jak 

sprawiedliwe wynagrodzenie i motywujący styl zarządzania.

Zadowolenie naszych klientów to dla nas wyzwanie, a zarazem 

zobowiązanie. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby spełniać ich 

oczekiwania: oferując wartościowe produkty w konkurencyjnych 

cenach, a równocześnie dbając o wysoką jakość, niezawodność 

dostaw i wzorcową obsługę.

W naszych dostawcach widzimy ważnych partnerów w łańcuchu 

tworzenia wartości, dlatego duże znaczenie ma dla nas fakt, czy 

realizują oni nasze założenia w zakresie niezawodności, jakości 

i ukierunkowania na wartości.

Au coeur de tout : 

le collaborateur - le client - le fournisseur

W centrum uwagi: 

pracownik – klient – dostawca La gestion de l'environnement est un élément important de notre 

politique d'entreprise. Nous considérons qu'il est de notre devoir non 

seulement de remplir nos obligations légales, mais aussi d'adopter un 

comportement aussi économe en ressources que possible vis-à-vis 

de l'environnement grâce à des améliorations constantes. 

Notre système de gestion de l'environnement est soumis à des audits 

réguliers et est certifié DIN EN ISO 14001.

Zarządzanie środowiskiem to ważny element polityki naszego 

przedsiębiorstwa. Czujemy się zobowiązani nie tylko do spełniania 

wytycznych ustawowych, ale także do praktykowania, w miarę 

możliwości, chroniącej zasoby polityki środowiskowej poprzez 

nieustanne optymalizacje, wykraczające poza zakres przepisów. 

Nasz system zarządzania środowiskiem podlega regularnym audytom 

i posiada certyfikat według DIN EN ISO 14001.

Environnement | Srodowisko

1) Pour plus de détails, rendez-vous sur: / Szczegóły: www.mentor.de.com/CofC
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L'avenir requiert de l'expérience 
Przyszlosc wymaga doswiadczenia 

01.07.1920 Fondation de l'entreprise par Paul Mozar.
01.07.1920 Założenie przedsiębiorstwa przez dra Paula Mozara.

Ehrhard Weyer devient l'unique associé-gérant.
Dr Ehrhard Weyer zostaje wyłącznym wspólnikiem zarządzającym.

Présentation d'une large gamme de produit destinés à la technologie à tiroirs 19''.
Prezentacja szerokiej gamy produktów dla technologii modułowej 19''.

Création de la filiale MENTOR Tunisie SCS 
comme site de production.
Założenie przedsiębiorstwa zależnego MENTOR Tunisie SCS 
jako zakładu produkcyjnego.

Acquisition d'Albert Weidmann Licht-Elektronik GmbH à Pforzheim.
Nabycie spółki Albert Weidmann Licht-Elektronik GmbH w Pforzheim.

Reprise de la production et la distribution de l'entreprise 
Reinhold Opto Electronic à Issum.
Przejęcie produkcji i sprzedaży firmy 
Reinhold Opto Electronic w Issum.

Le secteur des Solutions systèmes pour équipementiers dans 
l'automobile devient un domaine d'activité stratégique. 
MENTOR devient un fournisseur de niveau 1 au fil des ans.
Obszar rozwiązań systemowych OEM dla sektora motoryzacyjnego 
staje się strategicznym obszarem działalności. 
Z biegiem lat firma MENTOR staje się dostawcą Tier 1.

Développement systématique de la division Composants grâce à 
l'ouverture à la technologie SMD.
Systematyczna rozbudowa obszaru działalności obejmującego 
elementy konstrukcji poprzez wdrożenie technologii SMD.

Développement ciblé de l'optoélectronique grâce à l'introduction 
de systèmes de fibres optiques.
Ukierunkowany rozwój optoelektroniki poprzez wprowadzenie 
systemów światłowodowych.

Wido Wessel Weyer reprend la direction de l'entreprise en tant 
qu'associé-gérant avec Erika Nesselrath-Sistu.
Wido Wessel Weyer przejmuje zarządzanie przedsiębiorstwem jako 
wspólnik zarządzający razem z Erika Nesselrath-Sistu.

Création de la filiale MENTOR Electronics & Technology (Shanghai) Ltd. 
en tant que site de production et de distribution.
Założenie spółki zależnej MENTOR Electronics & Technology 
(Shanghai) Ltd. jako zakładu produkcyjnego i ośrodka dystrybucji.

Investissement stratégique dans la compétences clés l'éclairage LED 
grâce à la fondation groupe lumière MENTOR.
Technika oświetleniowa, gdzie źródło światła oparte jest na diodach LED, jako 
strategiczna inwestycja przy utworzeniu nowej grupy tematycznej 'światło MENTOR'.

Création de la filiale MENTOR Poland SP. Z o.o. en Pologne comme 
site de production.
Założenie przedsiębiorstwa zależnego MENTOR Poland Sp. z o.o. 
w Polsce jako zakładu produkcyjnego.

Introduction du premier système de lumière blanche réglable de MENTOR.
Wprowadzenie pierwszego Tunable White System marki MENTOR.

Investissements stratégiques dans l'avenir : poursuite du 
développement des sites de Pforzheim, Erkrath et Pologne.
Strategiczne inwestycje w przyszłość: dalsza rozbudowa zakładów w 
Pforzheim, Erkrath i w Polsce.

Le secteur Solutions systèmes pour équipementiers pour l'industrie 
devient un domaine d'activité stratégique de MENTOR.
Obszar rozwiązań systemowych OEM dla przemysłu zostaje 
rozbudowany jako strategiczny obszar działalności firmy MENTOR.

La nouvelle usine de Pologne est mise en service.
Uruchomienie nowego zakładu w Polsce.

Ouverture de la nouvelle usine de moulage par injection à Erkrath.
Otwarcie nowego zakładu formowania wtryskowego w Erkrath.
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Histoire des chefs de l'entreprise 
Historia kierownictwa firmy

Direction de l'entreprise | Kierownictwo firmy 

Dr. Paul Mozar († 1965) Erika Nesselrath-Sistu

Thomas Hackethal
Directeur des opérations, 
membre de la direction
Dyrektor Operacyjny, 
Członek Zarządu

Dr. Ehrhard Weyer († 2003)

Wolfgang Mursch
Directeur technique, 
membre de la direction
Dyrektor Techniczny, 
Członek Zarządu

Wido Weyer
PDG, conseil d'administration
Dyrektor Zarządzający

1920

1965

1974

1980

1982

1990

1992

1993

1996

2004

2006

2009

2011

2012

2014

2016

Innovation, continuité, orientation client, proximité du marché: 

tous ces éléments se reflètent dans l'histoire presque centenaire 

de notre entreprise. Trois générations de dirigeants ont 

façonné l'entreprise en ce sens. En tant qu'entreprise familiale 

indépendante économiquement, nous cultivons depuis le début et 

jusqu'à aujourd'hui une politique commerciale cohérente et misons 

sur des relations à long terme avec nos collaborateurs, nos clients 

et nos fournisseurs.

Innowacyjność, ciągłość, ukierunkowanie na klienta, bliskość ryn-

ku – wszystkie te aspekty odzwierciedla niemal 100-letnia historia 

naszego przedsiębiorstwa. Trzy pokolenia menedżerów w znacz-

nym stopniu ukształtowały naszą firmę. Jako ekonomicznie nie-

zależne, prowadzone przez właścicieli przedsiębiorstwo rodzinne, 

od samego początku aż do dziś, pielęgnujemy solidną politykę 

biznesową i bazujemy na długotrwałych relacjach z pracownikami, 

klientami i dostawcami.

Brève chronologie de

MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG

Skrócona kronika firmy

MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG

2012
-

2014
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Compétences clés
Podstawowe kompetencje 

Les innovations sont et ont toujours été le moteur de notre entreprise.

Nous accordons beaucoup d'attention au développement de 

nouveaux produits et solutions utiles. Pour cela, nous misons sur 

notre propre savoir-faire dans la recherche et le développement 

et des coopérations ciblées avec des partenaires externes et des 

établissements d'enseignement supérieur.

Innowacje zawsze były i są czynnikiem napędzającym działalność 

naszego przedsiębiorstwa. Dużą uwagę poświęcamy rozwojowi 

nowych, praktycznych produktów i rozwiązań. W ramach badań 

i rozwoju opieramy się zarówno na własnej wiedzy, jak i na ukierunko-

wanej współpracy z zewnętrznymi partnerami i uczelniami wyższymi.

Innovation | Innowacyjnosc L'expérience de nos experts en éclairage, notre vaste équipement 

matériel et logiciel, et la passion que nous portons à la thématique 

de l'éclairage nous permettent de mener à bien les tâches exigeantes 

de nos clients en matière d'éclairage grâce à une technologie LED 

moderne. Le développement virtuel de l'éclairage et sa visualisation 

s'effectuent au moyen de l'éclairage assisté par ordinateur (Computer 

Aided Lighting, CAL) et du logiciel correspondant, ainsi qu'à l'aide de 

notre laboratoire d'éclairage interne.

Doświadczenie naszych specjalistów w zakresie światła, kompleksowe 

wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie, a przede wszystkim 

nasze duże zaangażowanie w tematykę oświetlenia, umożliwia nam 

tworzenie ambitnych rozwiązań związanych z oświetleniem dla 

naszych klientów, w oparciu o najnowocześniejszą technologię LED.

Wirtualne tworzenie oświetlenia i wizualizacje rozwiązań 

opracowujemy w oparciu o Computer Aided Lighting (CAL) oraz 

odpowiednie oprogramowanie w naszym własnym laboratorium 

światła.

Développement de l'éclairage LED 

Rozwój oswietlenia LED

En étroite collaboration avec les différents groupes spécialisés 

de MENTOR et des partenaires externes, nous développons de 

l'électronique adaptée à la fabrication reposant sur la technologie 

LED et destinée aux modules LED et aux solutions d'éclairage dans 

l'industrie automobile et de nombreux autres secteurs.

W ścisłej współpracy z różnymi zespołami specjalistów firmy 

MENTOR oraz partnerami zewnętrznymi, opracowujemy nadającą 

się do produkcji elektronikę, tworząc moduły LED i rozwiązania 

oświetleniowe dla przemysłu motoryzacyjnego i wielu innych branż 

w oparciu o technologię LED.

Développement de l'électronique 

Rozwój elektroniki

Notre construction d'outils sur les sites d'Erkrath et de Pforzheim 

nous permet de réaliser entièrement et de façon autonome des outils 

d'injection à plusieurs composants et des moyens de production 

de pièces en matière plastique techniquement sophistiquées et de 

composants optiques.

Nasze zakłady budowy narzędzi w Erkrath i Pforzheim umożliwiają 

nam całkowicie niezależne wytwarzanie wieloelementowych narzędzi 

wtryskowych i środków produkcji służących do wytwarzania 

zaawansowanych technologicznie części z tworzyw sztucznych oraz 

komponentów optycznych.

Construction d'outils | Budowa narzedzi



Ce n'est pas un hasard si le terme « Präzision » (précision) fait partie 

du nom de notre entreprise. Il est révélateur de la philosophie de 

notre entreprise : privilégier la qualité de nos produits et de nos 

processus. Le siège et site de production d'Erkrath, ainsi que les sites 

de production de Chine, Pologne, Weidmann (Pforzheim) et Tunisie 

sont certifiés DIN EN ISO 9001. Le site d'Erkrath est en outre certifié 

ISO/TS 16949 (depuis 2018 : IATF 16949). Les produits MENTOR sont 

également disponibles avec la classification VDE et l'agrément CCC.

To nie przypadek, że słowo „precyzja” wchodzi w skład nazwy 

naszego przedsiębiorstwa. Wyraża ono filozofię firmy, która określa 

jakość naszych produktów i procesów, jako najwyższy priorytet. 

Siedziba główna oraz zakład produkcyjny w Erkrath, a także oddziały 

produkcyjne w Chinach, Polsce, Weidmann (Pforzheim) i w Tunezji, 

posiadają certyfikaty zgodności z normą DIN EN ISO 9001. Zakład 

w Erkrath posiada dodatkowo certyfikat zgodności z ISO/TS 16949 

(od 2018 roku: IATF 16949). Produkty firmy MENTOR są także 

dostępne z klasyfikacją VDE oraz pozwoleniem CCC.

Gestion de la qualité

Zarzadzanie jakoscia

Sur des machines de moulage par injection Arburg et Engel de pointe, 

nous produisons des pièces en matière plastique techniquement 

sophistiquées et des composants optiques à l'aide d'une technologie 

à 1 et 2 composants sur deux sites en Allemagne. Avec du matériel 

de production de pointe, des systèmes de manutention et de 

conditionnement entièrement automatiques et des processus 

automatisés, nous répondons aux exigences élevées de nos clients en 

matière de qualité, de rentabilité et de respect des délais.

W dwóch zakładach w Niemczech nowoczesne wtryskarki marki 

Arburg i Engel wytwarzają zaawansowane technologicznie elementy 

z tworzyw sztucznych i komponenty optyczne w technologii 1- 

i 2-składnikowej. Dzięki nowoczesnym urządzeniom produkcyjnym, 

całkowicie zautomatyzowanym systemom obsługi i pakowania, oraz

automatycznym procesom, spełniamy wysokie wymagania naszych 

klientów w zakresie jakości, ekonomiczności i terminowości.

Moulage par injection de plastique 

Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych
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Compétences clés 
Podstawowe kompetencje 

1. Concept | Koncepcja

3. Visualisation | Wizualizacja

5. Production | Produkcja

2. Développement | Opracowanie

4. Construction d'outils | Budowa narzedzi

Chez MENTOR, les idées de nos clients donnent lieu à des solutions 

sur mesure en cinq étapes : du prototype à la production, en passant 

par le développement, la visualisation et la construction d'outils, le 

tout auprès d'un seul et unique fournisseur. Dirigée par une équipe 

de gestion de projets expérimentée, une équipe d'experts hautement 

qualifiés réalise des solutions client individuelles de manière rapide et 

économique.

W przedsiębiorstwie MENTOR, na podstawie pomysłów klientów, 

tworzymy w pięciu etapach rozwiązania indywidualnie dopasowane 

do potrzeb: od koncepcji, poprzez opracowanie, wizualizację 

i budowę narzędzi aż po produkcję – wszystko z jednego źródła. 

Pod okiem doświadczonego menedżera projektu, zespół wysoko 

wykwalifikowanych ekspertów, tworzy szybko i w ekonomiczny 

sposób indywidualne rozwiązania dla klientów.

Solutions sur mesure auprès d'un 

fournisseur unique  

Rozwiazania indywidualne z jednego zródla
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Solutions systèmes pour équipementiers | Rozwiazania systemowe OEM

Éclairage centré sur l'humain | Human Centric Lighting Solutions RVB | Rozwiazania RGB

Composants | Elementy konstrukcji

Produits standard | Produkty standardowe Solutions sur mesure | Rozwiazania indywidualne

Gamme de produits | Paleta produktów

À partir du savoir-faire spécifique de nos collaborateurs et de leur 

longue expérience, MENTOR définit depuis des décennies des 

normes en matière de développement technique et de production de 

composants mécaniques, électroniques et optoélectroniques pour les 

différents domaines d'application de l'industrie. Nous proposons à 

nos clients une large gamme de solutions : sous forme de composant 

indépendant ou de systèmes ou de systèmes partiels, en tant que 

produit standard ou solution sur mesure.

W oparciu o specjalistyczną wiedzę swoich pracowników oraz 

ich wieloletnie doświadczenie firma MENTOR od dziesięcioleci 

wyznacza standardy w rozwoju technicznym i procesach produkcji 

mechanicznych, elektronicznych i optoelektronicznych elementów 

do różnych zastosowań w przemyśle. Naszym klientom oferujemy 

szeroką paletę rozwiązań: zarówno pojedynczych elementów 

konstrukcji, jak i systemów całościowych lub częściowych – jako 

produkt standardowy lub rozwiązanie indywidualne.

12

Solutions d'éclairage pour l'automobile 
Technologia oswietleniowa dla sektora motoryzacyjnego

Solutions d'éclairage pour l'industrie  
Technologia oswietleniowa dla przemyslu
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Composants | Elementy konstrukcji

La gamme standard de produits MENTOR comprend plus de 

3 000 composants mécaniques, électroniques et optoélectroniques 

pour différents secteurs et industries, nombre d'entre eux étant 

livrables départ usine en quantités minimales et dans des délais courts. 

Nos produits sont souvent utilisés dans le domaine de l'« interface 

homme-machine », lorsque des gens utilisent des appareils et des 

machines ou que des gens et une machine communiquent par 

différents moyens.

Program standardowy firmy MENTOR oferuje ponad 3000 

mechanicznych, elektronicznych i optoelektronicznych elementów 

konstrukcji dla różnych gałęzi przemysłu i branż; wiele z nich jest 

dostępnych bezpośrednio z magazynu nawet przy niewielkich 

zamówieniach i krótkich terminach dostaw. Nasze produkty często 

znajdują zastosowanie w tzw. Human Machine Interface, czyli wszędzie 

tam, gdzie ludzie obsługują maszyny i urządzenia lub człowiek 

komunikuje się z maszyną na różne sposoby.

Produits standard | Produkty standardowe

LL
Systèmes de fibres optiques pour 
les LED SMD et THT

Systemy swiatlowodów dla diod 
LED SMD i THT

OPTO
Composants optoélectroniques
       
Optoelektroniczne elementy 
konstrukcji

TK
Composants de clavier et 
accessoires

Elementy klawiatury 
i akcesoria

THT
THT • Éléments FEL 
et standard

THT • Elementy FEL 
i elementy standardowe

SMD
SMD • Éléments FEL 
et standard

SMD • Elementy FEL 
i elementy standardowe

G
Poignées • Accessoires 
pour boîtier et armoire

Uchwyty • Akcesoria do 
obudów i szaf

Lorsque la meilleure solution pour nos clients n'est pas un produit 

standard mais plutôt une application particulière, MENTOR offre pour 

toutes les catégories de produits de nombreuses options pour réaliser 

des composants précisément adaptés aux exigences.

Grâce à la longue expérience que nous avons retirée d'une multitude 

de projets, nous sommes en mesure de mettre en oeuvre des 

solutions personnalisées avec nos clients de manière rapide et 

économique.

Une stratégie intelligente en matière d'outils permet en outre d'offrir 

des solutions sans le moindre coût d'outillage ou alors avec des coûts 

d'outillage faibles et en quantités minimales gérables, p. ex. dans le 

domaine des fibres optiques.

Jeżeli najlepszym rozwiązaniem dla naszego klienta nie jest produkt 

standardowy, lecz wersja indywidualna, wówczas we wszystkich 

kategoriach produktów oferujemy różnorodne opcje wytwarzania 

elementów konstrukcji w taki sposób, aby były one dokładnie 

dopasowane do indywidualnych wymagań klienta.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz wielu 

zrealizowanym projektom jesteśmy w stanie, we współpracy 

z naszymi klientami, szybko i w ekonomiczny sposób stworzyć 

indywidualne rozwiązania.

Inteligentna strategia narzędziowa umożliwia nam także, np. 

w zakresie światłowodów, oferowanie rozwiązań bez kosztów 

narzędzi lub przy niewielkich kosztach oraz w rozsądnych ilościach 

minimalnych.

K
Boutons en plastique / 
métal - Composants mécaniques

Galki z tworzywa i metalu /
Elementy mechaniczne
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Solutions systèmes pour équipementiers 
Rozwiazania systemowe OEM 

En tant que spécialiste de l'éclairage intérieur offrant un design jour/nuit, 

MENTOR développe et réalise des solutions d'éclairage pour l'industrie 

automobile. Dans le domaine des fibres optiques notamment, nous sommes, 

grâce à nos compétences clés dans le développement, la simulation, la 

technologie de production et l'expérimentation, un précieux fournisseur 

de niveau 1 d'un fabricant automobile de renom et le partenaire de grands 

fournisseurs de systèmes.

Jako specjalista w zakresie oświetlenia wnętrz, zarówno w dzień jak i w nocy, 

firma MENTOR opracowuje i wytwarza rozwiązania w zakresie oświetlenia dla 

przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki naszym kluczowym kompetencjom w zakresie 

oświetlenia, takim jak opracowanie, symulacja, technologia produkcji i testowanie, 

jesteśmy cenionym dostawcą Tier 1 dla renomowanych przedsiębiorstw 

motoryzacyjnych, a także partnerem dużych dostawców systemowych.

Éclairage centré sur l'humain 

Human Centric Lighting

Les solutions d'éclairage de couleur s'introduisent dans de nombreux aspects 

de la vie quotidienne et du travail. Les secteurs de l'automobile, des transports 

ainsi que de l'éclairage de pièces ou d'objets avec des scénarios lumineux 

colorés adaptables aux situations sont des exemples typiques d'applications 

sophistiquées utilisant un éclairage mixte dynamique à LED. En s'appuyant sur 

des systèmes de LED RVB modernes, MENTOR développe des solutions pour des 

applications pour lesquelles il est essentiel d'avoir une image couleur homogène et 

une synchronisation parfaite de plusieurs sources de lumière RVB.

Kolorowe rozwiązania oświetleniowe stają się coraz popularniejsze w wielu 

dziedzinach życia i pracy. Typowe przykłady ambitnych zastosowań dynamicznego 

światła mieszanego LED to branża motoryzacyjna, transportowa, a także 

oświetlenie pomieszczeń i obiektów z sytuacyjnie dopasowywanymi kolorowymi 

scenariuszami oświetlenia. Na podstawie nowoczesnych systemów LED RGB, 

firma MENTOR tworzy rozwiązania do zastosowań, w których decydującą rolę 

odgrywa homogeniczny obraz barwny oraz perfekcyjna synchronizacja wielu źródeł 

światła RGB.

Un nombre sans cesse croissant de concepteurs, d'ingénieurs de 

développement et de responsables produits reconnaît le potentiel 

des concepts d'éclairage innovants pour leurs produits. Ils apportent 

ainsi une valeur ajoutée fonctionnelle et émotionnelle à leurs clients 

et leur permettent de se différencier de leurs concurrents de façon 

pertinente. En tant que spécialiste des solutions d'éclairage par 

LED, MENTOR réalise des composants d'éclairage sur mesure pour 

différents secteurs. Du concept à la production.

Coraz więcej projektantów, inżynierów konstrukcji maszyn, osób 

odpowiedzialnych za procesy produkcji dostrzega potencjał 

innowacyjnych koncepcji oświetleniowych dla swoich produktów. 

Dzięki temu tworzą oni funkcjonalną i emocjonalną wartość dodaną 

dla swoich klientów, dodatkowo umożliwiając odróżnienie się od 

konkurencji. Firma MENTOR, wyspecjalizowana w rozwiązaniach 

oświetleniowych opartych na technologii LED, oferuje indywidualne 

elementy oświetleniowe dla różnych branż. Od koncepcji do 

produkcji.

Solutions d'éclairage pour l'automobile

Technologia oswietleniowa dla sektora 

motoryzacyjnego

Solutions RVB | Rozwiazania RGB

La capacité à contrôler de façon dynamique la température de couleur dans la 

plage de lumière blanche en se basant sur des LED haute performance ouvre 

de nombreuses possibilités de réaliser de nouvelles solutions d'éclairage utiles. 

MENTOR développe et fabrique des applications de lumière blanche réglable 

à LED en fonction des besoins de chacun et offre à ses clients la possibilité de 

profiter des possibilités de cette tendance technologique sans avoir à acquérir leur 

propre savoir-faire.

Możliwość dynamicznego sterowania temperaturą barwy w zakresie światła 

białego, w oparciu o wydajne diody LED, otwiera wszechstronne możliwości 

realizacji nowych, praktycznych rozwiązań oświetleniowych. W oparciu 

o technologię LED, firma MENTOR opracowuje i wytwarza aplikacje Tunable White 

według indywidualnych wymagań klientów, oferując im możliwość wykorzystania 

tej najnowocześniejszej technologii, bez konieczności tworzenia własnego zaplecza 

technicznego.
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Système d'éclairage pour le 

module sanitaire Monolith Plus

Réalisé par MENTOR pour Geberit. 

System oświetleniowy dla 
modułu sanitarnego 
Monolith Plus
Realizacja MENTOR dla Geberit.

Éclairage intérieur 

Busch-iceLight ®

Réalisé par MENTOR pour Busch-Jaeger.

Oświetlenie wnętrza 
Busch-iceLight ®

Realizacja MENTOR dla Busch-Jaeger.

Prototype de réfrigérateur

CoolPure 1.0

Réalisé par BASF avec le M-Tube 

de MENTOR.

Lodówka koncepcyjna
CoolPure 1.0
Realizacja BASF z M-Tube 

marki MENTOR.

Éclairage extérieur 

Busch-MasterLight ®

Réalisé par MENTOR pour Busch-Jaeger.

Oświetlenie zewnętrzne 
Busch-MasterLight ® ®

Realizacja MENTOR dla Busch-Jaeger.

Automobile

Éclairage intérieur

Réalisé par MENTOR pour un client 

de l'industrie automobile.

Przemysł motoryzacyjny
Oświetlenie wnętrza 
Realizacja MENTOR dla klienta z branży 

motoryzacyjnej.

Éclairage design pour 

boissons chaudes  

Réalisé par Crane pour Autobar avec 

le M-Tube de MENTOR.

Stylowe oświetlenie maszyny 
do gorących napojów 
Realizacja Crane dla Autobar z M-Tube 

marki MENTOR.

Guide optique miniaturisé pour 

appareil monté sous évier

Réalisé par MENTOR pour Clage.

Zminiaturyzowany światłowód dla 
urządzenia podstołowego
Realizacja MENTOR dla Clage.

Éclairage intérieur à LED N-Gon

Réalisé par Designworks & Research LAB 

à l'aide du M-Tube de MENTOR. 

Lampa wewnętrzna N-Gon LED
Realizacja Designworks & Research LAB 

z M-Tube marki MENTOR.

ABB

Arburg

Astro Strobel

Audi 

BASF

Beckhoff Automation

Bentley

BMW

Bombardier Primove

Bopla Gehäuse Systeme

Bosch

Bosch Thermotechnik

BSH Haushaltsgeräte

Bürklin

Busch Jaeger

BWT

Cern

Clage

Conrad Electronic

Crane

Daikin

Distrelec

DormaKaba

Eaton Industries

ekontor 

Endress & Hauser

Famostar

Farnell

Festo

Gauselmann

Geberit

Gesas

Gira 

Graf-Syteco 

Grohe

Hager

Harting Electric

Innogy

Jetter

Jung 

Kärcher

Lamborghini

Lenze

Liebherr 

Mercedes-Benz

MKN

Opel

Pentair Technical Solutions 

Pepperl + Fuchs

Phoenix Contact 

Pintsch Tiefenbach

Polyrack

Porsche

R. Stahl

Reichelt Elektronik

Reis eurosystems

Rohde & Schwarz 

Schmersal

Schneider Electric

Seat

Sennheiser Electronic

SEW Eurodrive

Sick 

Sielaff

Siemens

Skoda 

SMA Solar Technology 

Thyssen Krupp

TME

Vega

Viega

Viessmann

Volkswagen

Vorwerk

Vossloh-Schwabe

Wago

Weidmüller Interface 

Références | Referencje

Solution lumineuse intégrée 

servant d'indicateur d'état pour 

le Cook-Key de Thermomix 

Réalisée par MENTOR pour Vorwerk.

Zintegrowane rozwiązanie 
oświetleniowe jako wskaźnik 
statusu dla Thermomix Cook-Key
Realizacja MENTOR dla Vorwerk.

Des clients du monde entier misent sur la compétence et la fiabilité de MENTOR, ainsi que la qualité éprouvée de nos produits. Et ce, pour bon 

nombre d'entre eux, depuis des décennies. Voici un petit échantillon de nos clients et de certains des projets que nous avons réalisés pour eux.

Klienci z całego świata cenią sobie kompetencje i niezawodność firmy MENTOR oraz sprawdzoną jakość naszych produktów. Wielu z nich jest 

z nami od dziesięcioleci. Przedstawiamy niewielką część naszych klientów i kilka zrealizowanych dla nich projektów.
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Conducteur optique carré 

pour la commande de moteur 

ET 200SP

Réalisé par MENTOR pour Siemens.

Kwadratowe światłowody do 
sterownika silnika ET 200SP
Realizacja MENTOR dla Siemens.

Bouton de fonction éclairé pour 

Grohe Blue Home

Réalisé par MENTOR pour Grohe.

Podświetlany przycisk funkcyjny 
dla Grohe Blue Home
Realizacja MENTOR dla Grohe.

Module lumineux servant 

d'indicateur d'état pour 

distributeur de boissons

Réalisé par MENTOR pour Kärcher.

Moduł świetlny jako wskaźnik 
statusu do dozownika napojów.
Realizacja MENTOR dla Kärcher.

Prototype de vélo

Projet 1865

Réalisé par BASF avec 

le M-Tube de MENTOR.

Rower koncepcyjny
Projekt 1865
Realizacja BASF z 

M-Tube marki MENTOR.

Module lumineux servant 

d'indicateur d'état pour climatiseur

Réalisé par MENTOR pour Daikin.

Moduł świetlny jako wskaźnik 
statusu do klimatyzatora
Realizacja MENTOR dla Daikin.

Indicateur d'état pour 

commande de grue

Réalisé par HBC-Radiomatic avec un feu 

de signalisation MENTOR.

Wskaźnik statusu do 
sterownika dźwigu
Realizacja HBC-Radiomatic z lampką 

sygnalizacyjną MENTOR.

Boutons sur mesure pour un 

récepteur multicanaux

Réalisés par MENTOR pour Sennheiser.

Indywidualne przyciski do 
odbiorników wielokanałowych
Realizacja MENTOR dla Sennheiser.

Références | Referencje
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Solution d'éclairage couleur RVB 

pour l'intérieur de l'Audi Q2

Réalisée par MENTOR pour Audi.

Kolorowe oświetlenie RGB do 
wnętrza Audi Q2
Realizacja MENTOR dla Audi.
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Avec des sites de production sur trois continents et des 

représentations dans plus de 20 pays, nous avons mis en place 

des structures qui nous permettent de travailler efficacement pour 

nos clients. Une part importante et en constante augmentation de 

notre chiffre d'affaires est générée sur nos marchés internationaux. 

L'implication de nos partenaires dans ces différents pays est la 

condition préalable et la garantie de cette réussite. 

Avec nos spécialistes en Allemagne, un très vaste réseau national 

et international de conseillers, de filiales et de représentants assure 

le conseil technique sur place, un service à la clientèle optimal et la 

logistique dans les délais.

Rozmieszczone na trzech kontynentach zakłady produkcyjne oraz 

przedstawicielstwa w ponad 20 krajach pozwoliły nam stworzyć 

struktury, w ramach których możemy skutecznie obsługiwać naszych 

klientów. Nasz udział na rynkach międzynarodowych stale wzrasta. 

Warunkiem i gwarancją naszego sukcesu jest zaangażowanie naszych 

partnerów w poszczególnych krajach. 

Wspólnie z naszymi specjalistami w Niemczech, lokalna 

i międzynarodowa siatka konsultantów, oddziałów i przedstawicieli, 

gwarantuje konsultacje techniczne na miejscu, optymalną obsługę 

klientów oraz terminową logistykę.
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EUROPE | EUROPA

MENTOR International

Sites du Groupe MENTOR 
Oddzialy grupy przedsiebiorstw MENTOR

Agents internationnaux | Sprzedaz miedzynarodowa

• Allemagne | Niemcy
 MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG 
 D - Erkrath

 Albert Weidmann Licht-Elektronik GmbH 
 D - Pforzheim

• Chine | Chiny
 MENTOR Electronics & Technology Ltd.
 CN - Shanghai

• Tunisie | Tunezja
 MENTOR Tunisie SCS
 TN - Zeramdine

• Pologne | Polska
 MENTOR Poland Sp. z o.o.
 PL - Jelcz-Laskowice

• France | Francja
 Bureau de liaison France
 F - Colmar Cedex

• Australie | Australia
 MENTOR GmbH & Co. 
 Präzisions-Bauteile KG 
 D - Erkrath

• Belgique | Belgia
 HEYNEN NV
 www.heynen.com

• Chine | Chiny
 MENTOR Electronics & Technology 
 (Shanghai) Ltd.
 www.mentor-components.cn

• Danemark | Dania
 Wexøe A/S
 www.wexoe.dk

• Finlande | Finlandia
 Oy Nylund-Group Ab
 www.nylund.fi

• France | Francja
 MENTOR GmbH & Co. 
 Präzisions-Bauteile KG
 Bureau de liaison France
 www.mentor-composants.fr

• Royaume uni. | Wielka Brytania
 Multitron Ltd
 www.multitron.co.uk 

• Israël | Izrael
 Trans-Innovation-Group (TIG)
 www.transelectric.co.il

• Italie | Włochy
 Fast Elettronica Italiana S.p.A.
 www.fastelettronica.com

 
• Pays-Bas | Holandia
 HEYNEN BV
 www.heynen.com

• Norvège | Norwegia
 Bredengen AS
 www.bredengen.no

 
• Autriche | Austria
 Semikron Gleichrichterelemente Ges.m.b.H.
 www.semikron-austria.at

• Pologne | Polska
 MENTOR Poland Sp. z o.o.
 www.mentor-poland.com

• Portugal | Portugalia
 Dachs Electronica, S.A.
 www.dachs.es

 
• Russie | Rosja
 PROSOFT Ltd.  
 www.prosoft.ru

• Suède | Szwecja
 Stig Wahlström AB
 www.wahlstrom.se 

• Suisse | Szwajcaria
 Componenta AG
 www.componenta.ch

• Slovaquie | Słowacja
 Macro Components, s.r.o.
 www.macro.sk

• Slovénie | Słowenia
 INTERKONT BERGER GmbH
 www.interkont.si

• Espagne | Hiszpania
 Dachs Electronica, S.A.
 www.dachs.es

• Tchéquie | Czechy
 Ryston Electronics s.r.o.
 www.mw.ryston.cz

• Hongrie | Węgry
 Macro Budapest Kft.
 www.macrobp.hu

• U.S.A. | U.S.A.
 Elma Electronic Inc.
 www.elma.com
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MENTOR GmbH & Co.
Präzisions-Bauteile KG

Otto-Hahn-Straße 1
40699 Erkrath

Postbox 3255 
40682 Erkrath
Allemagne | Niemcy

Fon +49 211 20002-0
Fax +49 211 20002-41
info@mentor.de.com

www.mentor.de.com 


