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versatek

Značka nové řady elektrických  
a multimediálních jednotek 
se širokými možnostmi pro 
přizpůsobení se požadavkům 
zákazníka. Důraz je kladen 
především na kompaktní design, 
odolnost díky hliníkovému profilu, 
komfortní provedení zásuvek  
a flexibilitu možností výběru variant. 

Značka novej rady elektrických
a multimediálnych jednotiek so 
širokými možnosťami na prispôsobenie 
sa požiadavkám zákazníka. Dôraz je 
kladený predovšetkým na kompaktný 
dizajn, odolnosť vďaka hliníkovému 
profilu, komfortné prevedenie zásuviek
a flexibilitu možnosťou výberu 
variantov.

napájecí/datová jednotka
napájacia/datová jednotka

UNIVERZÁLNÍ ZÁSUVKOVÉ JENDOTKY  UNIVERZÁLNE ZÁSUVKOVÉ JENDOTKY

4



versaturn 3.0

Multifunkční datová a napájecí 
jednotka s elektrickým pohonem. 
Nový dotykový senzor zabezpečí 
pohodlné otočení do pracovní 
polohy. 

Multifunkčná dátová a napájacia 
jednotka s elektrickým pohonom. 
Nový dotykový senzor zabezpečí 
pohodlné otočenie do pracovnej 
polohy.

vestavná otočná jednotka
vstavaná otočná jednotka

SKRYTÉ VESTAVNÉ JEDNOTKY  SKRYTÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versalink

versalink je kompaktní multifunkční 
datová a napájecí jednotka. 
Prvotřídní design, povrch  
z broušeného eloxovaného nebo 
černě lakovaného hliníku  
a automatický systém vyklápění 
dělají z tohoto produktu ideální 
designový prvek pro manažerské 
kanceláře, konferenční prostory, 
muzea či knihovny. 

versalink je kompaktná 
multifunkčná dátová a napájacia 
jednotka. Prvotriedny design, povrch
z brúseného eloxovaného alebo 
čierno lakovaného hliníka
a automatický systém vyklápania 
robia z tohto produktu ideálne 
designový prvok pre manažérske 
kancelárie, konferenčné priestory, 
múzeá či knižnice.

vestavná luxusní jednotka
vstavaná luxusná jednotka

SKRYTÉ VESTAVNÉ JEDNOTKY  SKRYTÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versanet

versanet je nový výkonný napájecí  
a datový systém ve stylu „vše  
v jednom“. Výhodou je možnost 
uzavření krytu i s připojenými 
zařízeními. 

versanet je nový výkonný napájací
a dátový systém v štýle „všetko 
v jednom“. Výhodou je možnosť 
uzatvorenia krytu aj s pripojenými 
zariadeniami.

vestavná napájecí jednotka
vstavaná napájacia jednotka

SKRYTÉ VESTAVNÉ JEDNOTKY  SKRYTÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versaflap

versaflap je napájecí a datová 
jednotka charakteristická 
širokými možnostmi přizpůsobení 
požadavkům zákazníka. Právě to  
z ní dělá ideální technické řešení 
pro kanceláře, knihovny, školy  
a zasedací místnosti. 

versaflap je napájacia a dátová 
jednotka charakteristická širokými 
možnosťami prispôsobenia 
požiadavkám zákazníka. Práve to
z nej robí ideálne technické riešenie 
pre kancelárie, knižnice, školy
a zasadacie miestnosti.

vestavná napájecí jednotka
vstavaná napájacia jednotka

SKRYTÉ VESTAVNÉ JEDNOTKY  SKRYTÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versahit

versahit je kompaktní a všestranný 
napájecí systém. Navržen s ohledem 
na nízkou zástavbovou výšku  
a možností instalace z horní strany 
pro snadnou montáž. Díky tomu je 
versahit využitelný pro různorodé 
prostory jako jsou kuchyně, ložnice, 
obývací pokoje a kanceláře. 

versahit je kompaktný a všestranný 
napájací systém. Navrhnutý 
s ohľadom na nízku zástavbovú výšku 
a s možnosťou inštalácie z hornej 
strany pre ľahkú montáž. Vďaka 
tomu je versahit využiteľný pre 
rôznorodé priestory ako sú kuchyne, 
spálne, obývacie izby a kancelárie.

skrytá jednotka s nezávislými moduly
skrytá jednotka s nezávislými modulmi

KOMPAKTNÍ VESTAVNÉ JEDNOTKY  KOMPAKTNÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versadot

versadot je jednoduchá  
a kompaktní napájecí jednotka. Díky 
rozměru montážního otvoru pouze 
60 mm a instalací z pohledové 
strany může být versadot využitelný 
téměř kdekoli: kuchyně, obývací 
pokoje, koupelny apod.  

versadot je jednoduchá
a kompaktná napájacia jednotka. 
Vďaka rozmeru montážneho 
otvoru iba 60 mm a nastavením 
z pohľadovej strany môže byť 
versadot využiteľný takmer 
kdekoľvek: kuchyne, obývacie izby, 
kúpeľne a pod.

jednotka na libovolnou plochu
jednotka na ľubovoľnú plochu

KOMPAKTNÍ VESTAVNÉ JEDNOTKY  KOMPAKTNÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versapad

versapad je kompaktní všestranná 
napájecí jednotka. Je navržena 
pro instalaci do otvoru o průměru 
80 mm a díky posuvným krytům 
umožňuje samostatné využití 
napájení či datového připojení. 
K dispozici jsou kryty v několika 
variantách či přesně dle požadavku 
zákazníka, proto je versapad ideální 
pro prostory jako jsou kuchyně, 
salónky, kanceláře a jiné.

versapad je kompaktná všestranná 
napájacia jednotka. Je navrhnutá 
pre inštaláciu do otvoru o priemere 
80 mm a vďaka posuvným krytom 
umožňuje samostatné využitie 
napájania či dátového pripojenia. 
K dispozícii sú kryty v niekoľkých 
variantoch či presne podľa požiadavky 
zákazníka, preto je versapad ideálny 
pre priestory ako sú kuchyne, salóniky, 
kancelárie a iné.

jednotka s posuvným krytem
jednotka s posuvným krytom

KOMPAKTNÍ VESTAVNÉ JEDNOTKY  KOMPAKTNÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versapick

versapick je nová USB nabíjecí 
jednotka. Malý a kompaktní design 
umožňuje instalaci do stolu či jiného 
typu nábytku. 

versapick je nová USB nabíjacia 
jednotka. Malý a kompaktný dizajn 
umožňuje inštaláciu do stola či 
iného typu nábytku.

napájecí jednotka USB
napájacia jednotka USB

KOMPAKTNÍ VESTAVNÉ JEDNOTKY  KOMPAKTNÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versacharger

Bezdrátová rychlá nabíjecí 
jednotka s technologií Qi je 
ideálním řešením pro nabíjení 
podporovaných mobilních zařízení 
bez nevzhledných kabelů. Díky šířce 
instalačního otvoru 80 mm může být 
versacharger instalován kdekoli. 

Bezdrôtová rýchla nabíjacia 
jednotka s technológiou Qi je 
ideálnym riešením pre nabíjanie 
podporovaných mobilných zariadení 
bez nevzhľadných káblov. Vďaka 
šírke inštalačného otvoru 80 mm 
môže byť versacharger inštalovaný 
kdekoľvek.

bezdrátová nabíječka
bezdrôtová nabíjačka

KOMPAKTNÍ VESTAVNÉ JEDNOTKY  KOMPAKTNÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versatop

versatop je stolní napájecí a datový 
systém s jednoduchou instalací  
a širokými možnostmi přizpůsobení. 
Díky perfektně zpracovanému 
designu a ideálním rozměrům 
znamená vysokou přidanou hodnotu 
pro všechny pracovní stanice  
a kanceláře. 

versatop je stolový napájací 
a dátový systém s jednoduchou 
inštaláciou a širokými možnosťami 
prispôsobenia. Vďaka perfektne 
spracovanému dizajnu a ideálnym 
rozmerom znamená vysokú pridanú 
hodnotu pre všetky pracovné 
stanice a kancelárie.

stolní jednotka
stolová jednotka

STOLNÍ JEDNOTKY  STOLOVÉ JEDNOTKY
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versadesk

versadesk je napájecí jednotka  
s možností vybavení širokou škálou 
datových modulů. Je navržena pro 
flexibilní použití v každé kanceláři, 
zasedací místnosti, domácnosti  
nebo sdílených prostorách. 

versadesk je napájacia jednotka
s možnosťou vybavenia širokou 
škálou dátových modulov. 
Je navrhnutá pre flexibilné použitie 
v každej kancelárii, zasadačke, 
domácnosti alebo zdieľaných 
priestoroch.

stolní jednotka
stolová jednotka

STOLNÍ JEDNOTKY  STOLOVÉ JEDNOTKY  
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versaframe 2.0

versaframe 2.0 je nový model 
vestavné jednotky, který umožnuje 
flexibilní použití i v případě 
prostorového omezení.  
versaframe 2.0 je možné dodat 
v široké škále barev a rozměrů pro 
plnou spokojenost i nejnáročnějšího 
zákazníka. 

versaframe 2.0 je nový model 
vstavanej jednotky, ktorý umožňuje 
flexibilné použitie aj v prípade 
priestorového obmedzenia.
versaframe 2.0 je možné dodať 
v širokej škále farieb a rozmerov pre 
plnú spokojnosť aj najnáročnejšieho 
zákazníka.

vestavná jednotka
vstavaná jednotka

PLOCHÉ VESTAVNÉ JEDNOTKY  PLOCHÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versaframe

versaframe je napájecí jednotka 
pro vertikální i horizontální instalaci. 
Díky široké škále konfigurací vyhoví 
přání každého zákazníka. 

versaframe je napájacia jednotka 
pre vertikálnu i horizontálnu 
inštaláciu. Vďaka širokej škále 
konfigurácií vyhovie želaniu 
každého zákazníka.

vestavná jednotka
vstavaná jednotka

PLOCHÉ VESTAVNÉ JEDNOTKY  PLOCHÉ VSTAVANÉ JEDNOTKY
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versalux

versalux je napájecí výsuvná 
jednotka s modrým LED osvětlením 
využitelným i jako příjemný 
zdroj světla. versalux jednotka 
představuje technologické řešení, 
které můžete využívat jen když 
ho potřebujete. I proto je vhodná 
pro kuchyně, pracovní stoly a jiná 
podobná pracovní místa. 

versalux je napájacia výsuvná 
jednotka s modrým LED osvetlením 
využiteľným aj ako príjemný 
zdroj svetla. versalux jednotka 
predstavuje technologické riešenie, 
ktoré môžete využívať len keď ho 
potrebujete. Aj preto je vhodná 
pre kuchyne, pracovné stoly a iné 
podobné pracovné miesta.

luxusní výsuvný sloupek
luxusný výsuvný stĺpik

VÝSUVNÉ SLOUPKY VÝSUVNÉ STĹPIKY 
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versaelite

versaelite je výsuvná napájecí 
jednotka na vysoké technologické 
úrovni s možností skrytí v případech, 
kdy není využívána. Jednotku  
v případě potřeby snadno vysunete 
a připojíte zařízení, při odchodu od 
stolu ji zase snadno zasunete.

versaelite je výsuvná napájacia 
jednotka na vysokej technologickej 
úrovni s možnosťou skrytia  
v prípadoch, kedy nie je využívaná. 
Jednotku v prípade potreby ľahko 
vysuniete a pripojíte zariadenie, 
pri odchode od stola ju zasa ľahko 
zasuniete.

výsuvný sloupek
výsuvný stĺpik

VÝSUVNÉ SLOUPKY  VÝSUVNÉ STĹPIKY  
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versapull

versapull je praktické a ekonomické 
řešení umožňující napájení pouze, 
když je to potřeba. Vhodná je všude 
tam, kde nejsou přístroje připojeny 
trvale. 

versapull je praktické 
a ekonomické riešenie umožňujúce 
napájanie iba keď je to potrebné. 
Vhodný je všade tam, kde nie sú 
prístroje pripojené trvalo.

výsuvný sloupek eco
výsuvný stĺpik eco

VÝSUVNÉ SLOUPKY  VÝSUVNÉ STĹPIKY
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versatower

versatower je odpovědí na 
různorodé požadavky. Dodáván  
je ve dvou různých výškách  
a umožňuje mnoho variant vybavení. 
Moderní a elegantní design je 
vysokou přidanou hodnotu. 

versatower je odpoveďou na 
rôznorodé požiadavky. Dodávaná
je v dvoch rôznych výškach
a umožňuje mnoho variantov 
vybavenia. Moderný a elegantný 
dizajn je vysokou pridanou 
hodnotou.

podlahová jednotka
podlahová jednotka

PODLAHOVÉ JEDNOTKY  PODLAHOVÉ JEDNOTKY
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versapoint

versapoint je napájecí/datový box 
pro připojení až 12 dvou- až  
pětipólových konektorů. Také  
s možností použití samostatného 
UPS okruhu. Vnitřní propojovací 
okruhy mohou být tvořeny vodiči  
o průřezu 1,5 nebo 2,5 mm. 

versapoint je napájací / dátový box 
pre pripojenie až 12 dvoch až
päťpólových konektorov. Tiež
s možnosťou použitia samostatného 
UPS okruhu. Vnútorné prepojovacie 
okruhy môžu byť tvorené vodičmi
s prierezom 1,5 alebo 2,5 mm.

napájecí/datový box
napájací/dátový box

KONSOLIDAČNÍ BOD  KONSOLIDAČNÝ BOD
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versapoint plus

versapoint plus je napájecí/datový 
box pro připojení až 12 dvou- až 
pětipólových konektorů. Také  
s možností použití samostatného 
UPS okruhu. 

versapoint plus je napájací / 
dátový box pre pripojenie až 12 
dvoch až päťpólových konektorov. 
Tiež s možnosťou použitia 
samostatného UPS okruhu.

napájecí/datový box
napájací/dátový box

KONSOLIDAČNÍ BOD  KONSOLIDAČNÝ BOD 
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Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní dodavatel značky ASA Plastici v ČR

Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00  Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz

www.est-praha.cz

EST Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradný dodávateľ značky ASA Plastici v SR

Mnešická 11, SK – 915 01  Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk

www.est-slovensko.sk


