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Distrelec, distributor elektroniky a počítačového příslušenství 
se představí na letošním mezinárodním odborném veletrhu Amper 
v Praze od 1. do 4. dubna 2008 s novým elektronickým katalogem, 
v němž je kompletní program s redukovanými velmi zajímavými ce-
nami. S obsáhlým výběrem vysoce kvalitních produktů od přibližně 

600 vynikajících výrobců nabízí 
Distrelec rozsáhlou škálu z oboru 
elektroniky, elektrotechniky, mě-
řicí techniky, automatizace, tlako-
vzdušného zařízení, nářadí a dal-
šího příslušenství. Jednotlivé vý-
robní oblasti se průběžně rozšiřují 
a prohlubují a osvědčený sorti-
ment buduje nové doplňkové sku-
piny výrobků.

Standardní dodací lhůta je 48 hodin, cena za dopravu zásilky činí 
5 eur bez DPH. Tato cena není závislá na množství zaslaného zboží. 
V Distrelec on-line obchodě jsou nyní aktuální týdenní výhodné na-
bídky, což ocení zejména ti zákazníci, kteří sledují vývoj cen. Kromě 
tištěného katalogu lze nalézt celkový program také na CD-ROM, v ob-
chodu on-line www.distrelec.com a různých formách e-commerce.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:
Distrelec
tel.: 800 142 525
fax: 800 142 526
e-mail: info-cz@distrelec.com
http://www.distrelec.com

Firma DISTRELEC  
na veletrhu Amper v Praze!

• dodavatel širokého výb ru kvalitních produkt
  elektroniky a po íta ového p íslušenství
• bez minimálního objednávkového množství
• dodací lh ta je 48 hodin
• výhodné zasílatelské náklady
• kompetentní, esky mluvící operáto i

eši volí Distrelec – kvalitu:
Tel.: 800 14 25 25

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog!

eská republika:
Telefon 800 14 25 25
Fax       800 14 25 26
E-mail:
info-cz@distrelec.com

Slovenská republika:
Telefón  0800 00 43 03
Fax    0800 00 43 04
E-mail:
info-sk@distrelec.com

Nejvýznamn jší distributor elektronických sou ástek
a po íta ového p íslušenství v srdci Evropy. 

www.distrelec.com

  Společnost SABIC Innovative Plastics uvedla na trh nové fó-
lie z polykarbonátu Lexan DMX pro použití v přenosných elektro-
nických zařízeních, jako jsou např. kryty mobilních telefonů a note-
booků, opěrky dlaní nebo klávesnice. Charakteristickým rysem fólií 
Lexan DMX je patentované vrstvené provedení, které zvyšuje hod-
notu termoplastu díky větší odolnosti, lepšímu vzhledu, trvanlivosti 
a zpracování. Nejdůležitějšími vlastnostmi jsou stupeň tvrdosti tužky 
1H, snadná tvarovatelnost, vysoká odolnost proti nárazu a snadnost 
zpracování pro grafiku při zdobení. Tyto vlastnosti umožňují výrob-
cům originálního zařízení docílit složitého původního designu a vy-
vinout tvrdší povrchy. Mezi další důležité vlastnosti těchto fólií patří 
odolnost proti slané vodě a izopropanolu, rovnoměrný činitel tepelné 
roztažnosti a nízký index žloutnutí.
[Tiskové materiály SABIC Innovative Plastics.]

  Skupina ČEZ vyhrála tendr ve Stříbře na větrný park o výkonu 
26 MW. Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje zvítězila v tendru na výstav-
bu větrného parku u obce Stříbro na Tachovsku. Během čtyř let by zde 
mělo vyrůst 13 větrných elektráren s celkovým instalovaným výkonem 
26 MW. V současnosti již má společnost ČEZ Obnovitelné zdroje souhla-
sy pro výstavbu čtyř desítek větrných elektráren. Dalším krokem v rámci 
projektu větrného parku u Stříbra bude seznámení veřejnosti s projektem 
a podpis smlouvy o spolupráci. Následovat bude roční měření větrného 
potenciálu a zpracování studie EIA (Environmental Impact Assessement, 
posouzení vlivu na životní prostředí), která zohlední všechny aspekty bu-
doucí stavby. Posledním krokem je získání stavebního povolení, které je 
vázáno právě na schválení studie EIA. 
[Tiskové materiály ČEZ]


