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Zásilková společnost 
Distrelec – vše pro zákazníky
Součástky balené firmou Distrelec pro automatické zpracování

U společnosti Distrelec je možné obdržet i součástky ve větším 
odběrním zboží pro osazovací automaty. Zboží je k dostání v balení 
ammo-pack, popř. na v sedmipalcových rolích – vše samozřejmě bez 
příplatku. Nabídka vybraných součástek společnosti Distrelec je prů-
běžně rozšiřována. V informačních médiích Distrelec (katalog, on-line 
shop) je toto zboží označeno a lze je snadno najít.

Katalog Plus – novinka 
společnosti Distrelec

Jde o nákupní servis více než 
1 400 výrobců. Kdo nenalezne ve 
standardní obsáhlé katalogové nabíd-
ce od více než 600 výrobců své poža-
dované produkty, může se spojit pří-
mo se společností Distrelec – nákupní 

servis Katalog Plus mu otevře přístup 
k více než 1 400 výrobcům.

Společnost Distrelec

Je přední zásilková obchodní společnost v oblasti průmyslové elek-
troniky, automatizace a výpočetní techniky patřící do skupiny Dätwyler. 
Skupina Distrelec zaměstnává asi 800 spolupracovníků a nabízí stan-
dardní sortiment značkového zboží od více než 600 dodavatelů. Skupina 
Distrelec je na druhém místě na trhu katalogových distributorů pro prů-
myslovou elektroniku a automatizaci v kontinentální Evropě a nejvý-
znamnějším dodavatelem na rychle rostoucích trzích východní Evropy.

Skupina Dätwyler

Je mezinárodně orientovaný multioborový hráč působící jako prů-
myslový dodavatel a distributor technických a elektronických součás-
tek. Koncern se přitom soustředí na atraktivní trhy a mezery v trhu, 
které umožňují zvýšení tvorby hodnot a trvalý rentabilní růst. Se svý-
mi čtyřmi divizemi – kabely, guma, farmaceutické obaly a technické 
komponenty – se Dätwyler zaměřuje na průmyslové trhy, trhy s far-
maceutickými produkty a s datovou komunikací. Díky padesáti ope-
rativním společnostem, prodeji ve více než sto zemích a přibližně 
4 900 zaměstnancům dosahuje skupina Dätwyler obrat v hodnotě asi 
1 400 mil. CHF. Skupina je od roku 1986 kótována na hlavním seg-
mentu burzy SWX Swiss Exchange.

http://distrelec.com

• 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
• Součástky balené pro automatické zpracování 
• NOVINKA: „Katalog Plus“
• nákupní servis pro více než 1400 výrobců 

Neváhejte a hned si zdarma 
objednejte katalog!

Nejvýznamnější distributor elektronických součástek 
a počítačového příslušenství v srdci Evropy.

  www.distrelec.cz

Česká 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

Snadno, přímo 
a rychle!




