O FIRMIE MATT
rok założenia 1982
Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „MATT” jest jedną z najstarszych
polskich, prywatnych firm elektronicznych na rynku producentów elementów i
podzespołów TVK (CATV).
Początki firmy sięgają roku 1982, kiedy to w piwnicy bloku w centrum Łodzi
rozpoczęto produkcję dzwonków-pozytywek oraz alarmów samochodowych, a także ich
instalowanie. Firma działała wtedy pod nazwą Pracownia Elektroniki Użytkowej i
Przemysłowej MATT.
W
roku
następnym
opracowano
innowacyjną
konstrukcję
domofonów
(dwuprzewodowych), które produkowano i również instalowano. Rok 1985 był początkiem
dynamicznego rozwoju MATT. Było to efektem rozpoczęcia produkcji bardzo trafionego
wyrobu, jakim był joystick. MATT-joysticki zrobiły prawdziwą furorę w Polsce, wygrywały
konkursy (Joystick Roku, Łódź Proponuje). W sumie opracowano i wdrożono do produkcji
trzy podstawowe serie (pierwsza bardzo udana konstrukcja okrągła, SKORPION oraz
joypady BOOMERANG) – zarówno w odmianach na komputery typu AMIGA, na konsole jak
i na PC. Joysticki oraz joypady niemal w niezmienionej postaci produkowane są do dnia
dzisiejszego, jednak jest to już produkcja niszowa.
Produkcja joysticków stworzyła bazę zaplecza finansowego umożliwiającego dalszy
rozwój firmy i kontynuowanie działalności w innych obszarach. Wtedy właśnie opracowano
innowacyjny system pomiarowy badający zużycie energii elektrycznej (MATT-NET),
co wydatnie przyczyniło się do uzyskania przez PTH MATT statusu Jednostki Innowacyjno –
Wdrożeniowej. Jednak upadek przemysłu lekkiego spowodował zaniechania dalszych prac
w tej dziedzinie, bowiem przedsiębiorstwa z tej branży były głównym odbiorcą tych
urządzeń.
Zarówno dotychczasowe innowacyjne przedsięwzięcia jak i produkcja „antyimportowa”
owocująca ulgami podatkowymi były dobrą podstawą do kolejnej dywersyfikacji
działalności; tym razem dokonano zwrotu w kierunku branży osprzętu antenowego.
Początki tej branży w firmie MATT, to koniec lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczęto
produkcję poszukiwanych wówczas gniazd i wtyków do odbioru telewizji zbiorczej AZART.
Jednak początek lat 90. to burzliwy rozwój telewizji kablowych w Polsce. Brakowało
wówczas wszystkiego. Wiele firm rozwijało wówczas swoją działalność handlową
sprowadzając do kraju poszukiwane podzespoły. MATT wówczas również zdywersyfikował
swoją działalność wprowadzając do swojej oferty także towary handlowe (początkowo
głównie przewody, potem anteny i osprzęt antenowy), jednak główny nacisk położony
został wtedy na poszerzenie oferty produkcyjnej. Opracowano, wdrożono do produkcji
i dokonano homologacji w Ministerstwie Łączności abonenckie gniazda RTV spełniające
wysokie wymagania stawiane elementom składowym kablowych sieci telekomunikacyjnych.
Początkowo były to tylko dwa typy gniazd końcowych (GFK01 i GSK01), potem poszerzano
ofertę o nowe typy gniazd (przelotowe, zakończeniowe, satelitarne, końcowe z różnymi
filtrami itp.). Obecnie wdrożonych mamy kilkanaście korpusów, w oparciu o które
produkujemy kilkaset różnych typów gniazd różniących się budową, przeznaczeniem,
konstrukcją elektroniczną; wykonujemy również produkcję małoseryjną spełniającą
indywidualne wymagania klienta.
Dziedzina osprzętu antenowego, z czasem elementów biernych stosowanych
w telewizjach kablowych, stała się wiodąca w PTH MATT. Oprócz gniazd opracowano
i wdrożono do produkcji różnego rodzaju korpusy prostopadłościenne, rurkowe, walcowe,
a w nich takie produkty jak rozgałęźniki, odgałęźniki, multitapy, tłumiki, filtry, zwrotnice,
separatory, izolatory i wiele innych.
Obecnie Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe MATT prowadzi zarówno działalność
produkcyjną jak i handlową. W ramach towarów handlowych oferuje elementy sieci
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kablowych TVK, antenowych, komputerowych, strukturalnych, telefonicznych, złącza,
zasilacze, kable, przewody, inne, w ramach wyrobów własnych – jak wspomniano –oferuje
niemal wszystkie niezbędne pasywne elementy pracujące w sieciach TVK (gniazda,
zwrotnice, filtry, tłumiki, rozgałęźniki, odgałęźniki, itp.).
W listopadzie 2005 r. firma przeniosła się już do własnej siedziby przy ul. Wólczańskiej
241 w centrum Łodzi. Doskonała lokalizacja, doskonałe warunki lokalowe Działu
Handlowego, Produkcji, Magazynu oraz Działu Konstrukcyjnego umożliwiają dalszy, niczym
nie skrępowany rozwój firmy, rozwój produktów, rozwój zawodowy załogi.
Podstawowa zasada przyświecająca działalności P.T.H. „MATT”, to uczciwe działania
prowadzące do wytworzenia jak najlepszego produktu, wytwarzanego we współpracy
z kooperantami krajowymi, w ramach obowiązującego prawa, w ramach przestrzegania
zasad moralnych zarówno w stosunku do klientów, dostawców jak i pracowników.
Takie zasady stosowane w firmie zostały docenione i PTH MATT było dwukrotnie
wyróżnione tytułem “SOLIDNEGO PARTNERA”. Firma ma na swym koncie także szereg
innych osiągnięć i wyróżnień - m.in. ZŁOTA ANTENA TV-SAT MAGAZYNU.
O jakości produktów świadczy wielkość reklamacji, który wynosi poniżej 0,1%!
W trakcie procesu produkcyjnego przestrzegane są wszystkie obowiązujące normy
i zalecenia, od stycznia 2006 r. wdrożona została dyrektywa unijna w zakresie eliminowania
z produktów substancji szkodliwych (RoHS). Aby sprostać najwyższym standardom
wdrożono w roku 2007 System Zarządzania Jakością ISO 9001, który od 2010 r. jest
zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2008. Przestrzeganie norm ISO, współpraca z
przedsiębiorstwami zapewniającymi wysoką jakość usług, kontrola na każdym etapie
produkcji oraz 100% kontrola wyrobów finalnych gwarantuje najwyższą jakość oferowanych
produktów. Mogą one z powodzeniem konkurować z wyrobami największych światowych
producentów elementów biernych CATV.
Przewaga naszych produktów nad konkurencją zachodnią (dalekowschodnią) to przede
wszystkim wysoka jakość, nie mówiąc już o zawartej w nich pracy polskich pracowników.
Otwartość na potrzeby klienta powinna być jedynie uzupełnieniem powodów, dla
których wybiera się produkty PTH MATT. W zamian Odbiorca zyskuje przyjaznego partnera
handlowego angażującego się we współpracę równie żarliwie przy dużych zleceniach, jak i
zamówieniach małoseryjnych czy wręcz jednostkowych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, jeśli znajdziecie Państwo w niej coś
intersującego – zapraszamy do współpracy, jeśli nie – prosimy o kontakt, może będziemy
mogli jakoś pomóc.
Zapraszam !
Tadeusz Trojak - właściciel P.T.H. „MATT”

