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trh, obchod, podnikání

Distrelec a východní trh
Organizace Distrelec pracuje osvědčeným způsobem, přičemž 

se orientuje na zákazníky na vybraných trzích východní Evropy. 
V celkovém programu výroby je v současné době obsáhlý sorti-
ment špičkových značkových produktů od 1 000 různých výrobců. 
Firma Distrelec poskytuje svým zákazníkům služby, které zásadně 
vyřizují spolupracovníci – rodilí mluvčí, a to již ve více než deseti 
zemích východní Evropy.

Lze vybírat z rozsáh-
lé nabídky velmi kvalit-
ních produktů od zhruba 
1 000 uznávaných výrob-
ců z oborů elektronika, 
elektrotechnika, měři-
cí technika, automatiza-
ce, tlakovzdušná zaříze-
ní, nářadí a ostatní příslu-
šenství.

Okamžité zpracování 
objednávek a vysoká úro-

veň logistiky umožňují východoevropský trh rychle zásobovat. Pro-
dávat malé množství zboží elektronickou cestou je cílem efektivní-
ho obchodu. Všechny aktivity firmy Distrelec ve východních zemích 
Evropy jsou řízeny z její centrály, která sídlí ve Vídni, v Rakousku.

Další informace lze získat v inzerátu na této straně nebo na adrese:
http://www.distrelec.com

  www.distrelec.com

Nejvýznamnější distributor elektronických součástek 
a počítačového příslušenství v srdci Evropy.

•  přímý dodavatel elektronických součástek  a počítačového  
 příslušenství
•  dodací lhůta je 48 hodin
•  nízké přepravní náklady
•  od více než 1000 výrobců
•  kompetentní, česky mluvící operátoři
•  obsáhlý výběr kvalitních produktů
•  Součástky balené pro automatické zpracování. 
•  Novinka: „Katalog Plus“. Nákupní servis pro 
   více než 1400 výrobců. 

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog!

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

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

- Odpínače a odpínače s pojistkami

- Pojistkové spodky a lišty

- Pojistkové odpínače

- Automatické přepínače sítí

Komponenty pro 
rozváděče / Odpínací 
a pojistková technika

GHV Trading, spol. s r.o., Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel. CZ: +420 541 235 532-4, 541 235 386
tel. SK: +421 255 640 293, 948 528 908
ghv@ghvtrading.cz, ghv@ghvtrading.sk

www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk
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