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Nový Distrelec katalog 2009
Společnost Distrelec, distributor elektroniky, představuje svůj nový a očekávaný katalog 2009 s velmi
zajímavými cenami. S obsáhlým výběrem vysoce
kvalitních produktů od 600
uznávaných výrobců Distrelec nabízí širokou škálu
z oborů elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, tlakovzdušného zařízení, nářadí
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.
Mimo tištěný katalog pro elektroniku je možné nalézt veškerý sortiment jak v Distrelec on-line obchodu (http://www.distrelec.com), tak
v různých formách elektronického obchodu (e-commerce).
Další informace lze získat v inzerátu na této straně nebo na internetové adrese:
http://www.distrelec.com

Univerzální instalační svorky
K úspěšné rodině produktů řady 222, spojovacím svorkám na
všechny druhy vodičů, se nyní přidává dvouvodičová verze.
Svorky WAGO řady 222 jsou doma všude, kde klasickou plnou elektroinstalaci doplňují jemně laněné a vícedrátové vodiče při
připojování svítidel, motorů žaluzií a markýz, čerpadel, reproduktorů, komunikačních zařízení, ovládání
dveří a vrat atd. Co do velikosti a provedení jsou na
první pohled sotva k rozpoznání od standardních krabicových svorek. Lze je však
s naprosto stejným pohodlím umístit do běžných rozváděcích krabic. Každé svěrací místo je ale vybaveno
páčkou sloužící k rozevření
a sevření. Tímto způsobem
je možné rychle, bezpečně
Završení sortimentu produktů řady a bez nutnosti použít nářadí
222: dvouvodičová spojovací svorka
připojit libovolnou kombinaci všech druhů vodičů.
Firma WAGO reaguje na velký tržní úspěch tří- a pětivodičových
svorek dvouvodičovou verzí. Všechny tři svorky jsou určeny pro jemně laněné vodiče od 0,08 do 4 mm2 a pro plné a vícedrátové vodiče
do 2,5 mm2 při jmenovitém napětí 400 V/4 kV/2 (UL 600 V) a jmenovitém proudu 32 A.
Další informace mohou zájemci získat na:
WAGO Elektro spol. s r. o., tel.: +420 261 090 143,
e-mail: info.cz@wago.com, http://www.wago.cz
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Vítejte ve firmě
Distrelec
Nejv ýznamnější distributor elektronick ých
součástek a poč ítačového příslušenst ví v srdc i Evropy.
• dodavatel širokého výběru kvalitních produktů
elektroniky a počítačového příslušenství
• bez minimálního objednávkového množství
• dodací lhůta je 48 hodin
• výhodné zasílatelské náklady
• kompetentní, česky mluvící operátoři

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog
katalog!
Česká republika:
Telefon 800 14 25 25
Fax
800 14 25 26
E-mail:
info-cz@distrelec.com
www.distrelec.com

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

w w w.distrelec.com
45

