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Distrelec – služby na 
bezplatném telefonu i faxu

• 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.comGHV Trading, spol. s r.o., Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4, 541 235 386, fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz

www.ghvtrading.cz

- Měření ss a st. elektrických veličin

- Bočníky 1 A až 20 000 A

- Synchronizační přístroje

- Hlásiče mezních stavů

- Ukazatele polohy sepnutí

- Provedení i na DIN lištu

Rozváděčové
měřicí přístroje
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Distrelec, distributor elektroniky a počítačového příslušenství, po-
skytuje služby pro české zákazníky na bezplatném telefonickém a fa-
xovém čísle. V nabídce společnosti Distrelec je také nový rozšířený 
katalog 2007/2008 s velmi zajímavými produkty.

S obsáhlým výběrem vysoce kvalitních 
produktů od 600 uznávaných výrobců vám 
Distrelec nabízí širokou škálu z oborů elek-
troniky, elektrotechniky, měřicí techniky, 
automatizace, tlakovzdušného zařízení, ná-
řadí a příslušenství.

Jednotlivé výrobní oblasti se průběžně 
rozšiřují a prohlubují a osvědčený sortiment 
buduje nové doplňkové skupiny výrobků.

Standardní dodací lhůta je 48 hodin. 
Cena za dopravu zásilky činí 5 eur plus DPH. Tato cena je nezávis-
lá na množství zásilky.

Mimo Distrelec on-line obchod (http://www.distrelec.com) a různé 
formy e-commerce se také celkový program nalézá jak v tištěném kata-
logu pro elektroniku a počítačová příslušenství, tak i na CD-ROM.

Další informace lze získat v inzerátu na této straně nebo na adrese:
Distrelec Gesellschaft m. b. H.
tel.: 800 142 525, fax: 800 142 526
e-mail: info-cz@distrelec.com, http://www.distrelec.com


