
Nástroje a pomůcky
pro protahování kabelů

 � patentovaná revoluční špička RunpoGleiter
 � velmi odolné proti odtržení špičky
 � extra velké oko pro uchycení kabelů až 7×2,5 mm2

 � extrémně malý poloměr ohybu
 � žádné ostré hrany na peru, které by omezovaly protáhnutí
 � celkové zatížení v tahu až 270 kg

Dotykové spínače nejvyšší kvality
Nejmenší čidlo pohybu KNX

 � elegantní a lehce ovladatelné
 � variabilita provedení
 � nejlepší technologie a použité materiály 
 � kompatibilita se systémem KNX
 � nejmenší KNX čidlo pohybu na světě

Osoušeče rukou
Vysoušeče vlasů

 � řada produktů odolná vůči vandalismu
 � bezdotykové ovládání
 � produkty šetrné k životnímu prostředí
 � výrazná úspora nákladů
 � bezpečný a bezúdržbový provoz

Systémy pro regulaci času,
světla a teploty

 � Theben udává nové technické trendy
 � špička na trhu v systémech pro regulaci času, světla a teploty
 � produkty Theben snižují náklady na energii o 35–70 %
 � programování všech produktů řady top2 v češtině
 � o 40 % rychlejší připojení díky bezšroubovým svorkám DuoFix

Komunikační systémy budov
Domácí telefony

 � individuální řešení
 � nejvyšší kvalita a dlouhá životnost produktů
 � mnoho mezinárodních ocenění za design
 � lehká instalace a jednoduchá obsluha
 � různé druhy materiálů, povrchových úprav a barev
 � rešení pro rodinné domy i stavební komplexy

Vidlice a zásuvky CEE
Průmyslové konektory PROCON

Elektro-System-Technik s.r.o.

 � CEE: šroubové nebo bezšroubové provedení
 � CEE: systém bezšroubového připojení: bezpečné, rychlé, spolehlivé
 � CEE: patentované vstřikované těsnění 2K
 � Procon: mnoho variant řešení, stavebnicový systém
 � Procon: 5 způsobů jištění

4 DIMENZE ELEKTROTECHNIKY
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Runpotec SSS Siedle Starmix Tense Theben Walther

Přehled sortimentu

RUNPOGLEITER®

Odvíječky kabelových
cívek a svazků

Nejširší nabídka kabelů
a vodičů na trhu!

 � bezkonkurenční nástroje pro snadné odvíjení
 � kvalitní zpracování z oceli
 � ložiska odolná korozi a znečištění
 � maximální bezpečnost obsluhy při manipulaci
 � bezúdržbové použití
 � vysoká odolnost a životnost

 � bezhalogenové kabely a vodiče
 � gumové kabely
 � ovládací kabely
 � instalační a sběrnicové kabely
 � silikonové kabely a vodiče

 � instalační vodiče
 � solární kabely
 � koaxiální kabely

Naše společnost dodává na český trh kabely a vodiče 
od předních evropských výrobců z Francie, Belgie, Itálie 
a Německa. Zároveň je dodavatelem certifikovaných 
bezhalogenových kabelů a výhradním dodavatelem kabelů 
TITANEX® PREMIUM a TITANEX®.

Roll..ProfiKabely a vodiče



 � systém samotěsnicích protrhávacích membrán
 � krabičky s víčkem, které nikdy neztratíte
 � speciální produkty s vysokým stupněm krytí IP
 � dostatek prostoru pro zapojení kabelů
 � pohodlná a rychlá montáž
 � vysoká odolnost proti mechanickému poškození

Elegantní řešení el. a datových rozvodů
Obsáhlý program pro elektrotechniku

Rozváděče 
a instalační krabice

 � elegantní design, zapadne do každého prostředí
 � obsáhlý program pro elektrotechniku a elektroniku
 � flexibilní napájecí systémy 
 � optimální řízení spotřeby energie v oblasti IT 
 � cestovní adaptéry SKROSS
 � vše na nejvyšší technické úrovni

Zkoušečky
a měřicí přístroje

 � tradiční evropský výrobce
 � bezpečné měření el. veličin
 � vysoká účinnost, přesnost a spolehlivost
 � moderní design a praktické provedení
 � napěťové zkoušečky s krytím IP 65
 � měřicí a zkušební přístroje pro fotovoltaiku

Chrániče
a jističe

Přístupové systémy
využívající otisku prstu

 � více než 5000 různých typů proudových chráničů
 � nejširší program chráničů od jednoho výrobce
 � spolehlivé a bezpečné produkty
 � jednoduché ovládání a krátký čas montáže
 � mezinárodní certifikáty pro všechny produkty
 � jednotný produktový design

 � 1 řídicí jednotka
 � časové zóny (napr. pro uklízečku)
 � přístupový protokol
 � jednoduchá obsluha a programování 
 � řešení pro rodinné domy i stavební komplexy
 � kompatibilita s výrobci spínačů a domovních komunikátorů

Zásuvkové 
kombinace

 � řešení na míru nebo desítky hotových kombinací
 � dlouholetá zkušenost s výrobou
 � rychlá dodávka zboží
 � stupeň krytí IP 44 nebo IP 67
 � zásuvkové kombinace pro přístroje 16, 32 a 63 A
 � velký prostor pro prodrátování

Domovní 
a průmyslové ventilátory

 � M1/ELS: silný a nejtišší díky technologii ultraSilence®

 � M1: nejtišší zařízení ve své třídě na současném trhu
 � M1/ELS: přední kryt elegantně zakrývá oblast nečistot
 � RADAX® B: ventilátory odolné vysokým teplotám
 � ventilátory RRK EX v nevýbušném provedení
 � Rekuperační jednotky KWL

HeliosESTEkeyDoepkeBenningBachmann F-tronic

Elektro-System-Technik, s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12
CZ – 190 00  Praha 9-Vysočany
T: +42 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz

WWW.EST-PRAHA.CZ

Najdete nás na Facebooku!

FB.com/ESTsro

Společnost Elektro-System-Technik s.r.o. (EST) se za více než 20 let 

své existence stala zavedenou obchodní firmou v oblasti prodeje 

výrobků pro elektroinstalaci. 

Na českém a slovenském trhu zastupujeme renomované výrobce 

z Německa, Francie, Belgie, Rakouska a Itálie, kteří patří ke špičce 

ve svém oboru.

Sídlo centrály a hlavní sklad je v Praze 9-Vysočanech. Slovenská 

firma sídlí v Novom Meste nad Váhom. Jejich výhodná poloha 

umožňuje dobrou dostupnost a zaručuje plynulé dodávky zboží.

Naše výrobky
Kromě standardních produktů pro elektroinstalaci nabízíme 

výrobky s nadčasovým designem, které získaly mnohá 

mezinárodní ocenění a také výrobky s inovativním technologickým 

řešením z oblasti inteligentních systémů.

Všechny námi dodávané výrobky jsou energeticky úsporné, 

a tím i šetrné k životnímu prostředí. Rovněž splňují nejpřísnější 

požadavky na bezpečnost. Velký důraz klademe na snadnou 

instalaci a jednoduchou obsluhu.

i	 Podrobné informace o produktech najdete   
 na našich www stránkách, případně  
 si vyžádejte prospekty a katalogy.

Vítejte ve 4. dimenzi 
elektrotechniky!


