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STEGO Czech  s. r .o.
V Lužích 818/23, CZ 14200 Praha 4 – Libuš
Tel.: +420 261 910 544, +420 734 505 266
E-mail:info@stego.cz, http:www.stego.cz

Topení o výkonu od 5 do 1200 W

Termostaty, hygrostaty a termostat pro výbušné prostředí

Osvětlení a zásuvky pro různé normy

Topení, ventilace, regulace a osvětlení pro rozváděče

3D dokumentace, technická podpora, vzorky, rychlé dodávky.
Schválení VDE, UL

Ventilátory a kompenzátory tlaku

ELEKTROPOMŮCKY 
PARDUBICE s. r. o.
Raisova 232, 530 02 Pardubice,
tel./fax: +420 466 330 782
e-mail: elpom@elpom.cz, http://www.elpom.cz

Kapacitní zkoušečky VN, VVN
doutnavkové 7,2 - 38,5 kV,  
kombinované 3,6 - 420 kV

Jednopólové fázovací soupravy
7,2 - 38,5 kV

Zkratovací soupravy NN, VN, VVN
1 - 420 kV

Pevné zkratové body VN, VVN

Vypínací tyče VN do 38,5 kV

Záchranné háky VN do 38,5 kV

Pojistkové kleště VN do 38,5 kV

Zkoušečky a zkratovací soupravy VN
pro trakční vedení kolejových vozidel

vývoj, výroba 
ochranných 
a pracovních 

pomůcek 
NN, VN a VVN

dle PNE 359700,
ČSN EN 61243-1,
ČSN EN 61230,

ČSN 359701

Prodej ostatních ochranných a pracovních pomůcek  
pro vybavení elektrické stanice dle normy PNE 381981:
dielektrický koberec, rukavice, galoše, přilba, ochranný štít, 
zkoušečka NN, zdravotnická skříňka, bezpečnostní tabulky, atd.

ISO 9001

AMT měřicí technika, spol. s r. o., Leštínská 2418/11, 193 00 Praha - Horní Počernice, fax: 281 924 344, tel.: 281 925 990, tel.: 602 366 209, e-mail: info@amt.cz

KONZULTACE – PRODEJ – KALIBRACE – SERVIS

AU TO RI ZO VA Ný DISTRIBUTOR 
mĚŘICí TEChNIKy

www.amt.cz
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   Kopos Kolín investoval 

na Ukrajině i v době krize
Na Ukrajině byla zalo-

žena v listopadu 1997 první 
ze současných třinácti dceři-
ných společností Koposu Ko-
lín, a. s. Od roku 2004 Ko-
pos Elektro Ukrajina nejen prodává elek-
tromateriál, ale začíná vyrábět kabelové 
lišty a ohebné trubky známé pod názvem 
husí krky.

Rozvoj stavební činnosti na Ukrajině 
s sebou přinesl požadavky na výrobu dal-

ších produktů. Dosavadní vý-
robní prostory v Kyjevě zača-
ly být malé a Kopos Kolín, a. 
s., se rozhodl přistoupit k in-
vestiční výstavbě na Ukrajině.

Po nákupu pozemku s roz-
lohou 40 000 m2 v roce 2008 

byl v následujícím roce zpracováván projekt. 
Stavba výrobní a skladové haly začala v čer-
venci 2010 na zelené louce v obci Privorotje 
mezi Kyjevem a Žitomirem. Nová hala zaují-
má plochu 1 440 m2, výrobní a skladová část 
je jednopodlažní s výškou 7 m, administrativ-

ní část je dvoupodlažní. Investice zahrnova-
la také výstavbu studně, čističky vody, re-
tenční nádrže, zpevněných ploch pro skla-
dové účely a odstavné plochy před areálem 
na pozemku. 

Do nové výrobní haly byla přenesena vý-
roba lišt i ohebných trubek z Kyjeva. Nově 
se zde vyrábějí korugované dvouplášťové 
trubky ohebné a tuhé pod obchodní názvem 
Kopoflex a Kopodur, používané ve staveb-
nictví jako chráničky kabelů. Jsou určeny 
pro trhy Ukrajiny, Ruska a Běloruska.
[Tiskové materiály Kopos Kolín.]


