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obchodní společnost se širokým

jarní únava nezastaví naši snahu

Příjemné čtení a krásné jaro!

spektrem špičkových produktů,

tuto důvěru udržet!

Michal Dusil, odd. marketingu

NOVINKA

RUNPOCAM
Inspekční minikamera

Firma RUNPOTEC uvedla na trh minikameru RUNPOCAM RC 1 vhodnou pro inspekci trubek
či dutin s funkcí záznamu audio, video (HD) a foto. Funkcemi je vhodná např. i k zajištění důkazů.
Minikamera je kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitem RTG 6 mm.

 K dispozici v délkách 0,8 m, 1 m, 5 m, 10 m a 20 m
 Možnost záznamu na pam. kartu (8GB karta součastí balení)
 Výkonná LED svítilna (součástí balení) s možností dobíjení přes micro USB
 Krytí IP 67 (kamerová hlava/kabel)
 Praktický a kompaktní plastový kufr

Ke stažení
RUNPOCAM RC1
Podrobné informace o RUNPOCAM najdete v produktovém listu.
Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu:
http://goo.gl/go7qs6
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RUNPOMETER RM80, obj. č. 10108
Podrobné informace o RUNPOMETER RM80 najdete
v produktovém listu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: http://goo.gl/mSigDo

Ocelové navíjecí stojany
s protahovacím perem ze skelného vlákna
 Automatická odvíjecí brzda zabrání samovolnému odvíjení ❶
 Postranní brzda zafixuje naviják s perem ❷
 Kladky pro rychlé odvíjení ❸

 Mechanické počítadlo (u stojanů ø 730 mm a ø 1000 mm) ❹
 Karabina, kladka či koncovka ❺

 Příslušenství v boxu na stojanu (u sady PROFI pro pera ø 4,5 a 6 mm) ❻
 Rozsáhlé příšlušenství pro bezproblémové protahování kabelů

Zabudované počítadlo měří délku vysunutého protahovacího pera.
Počítadlo může být kdykoli vynulováno tlačítkem reset. Měření se
zobrazuje po 10 centimetrech a je proto optimální pro zjištění délky
protaženého pera nebo přesnou lokalizaci.

Ke stažení
Ocelové navíjecí stojany
Podrobné informace najdete v produktovém listu.
Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu:
http://goo.gl/RAuP78

Protahovací pera ze skelného vlákna
ø 4,5, vč. navíjecího stojanu

Protahovací pera ze skelného vlákna
ø 6 mm, vč. navíjecího stojanu

Protahovací pera ze skelného vlákna
ø 7,5 mm a ø 9 mm, vč. navíjecího stojanu

Protahovací pera ze skelného vlákna
ø 11 mm a ø 15 mm, vč. navíjecího stojanu

BESTNews 01/16

 Potřebujete se zeptat? Volejte na tel. 266 090 711 nebo pište na adresu obchod@est-praha.cz

NOVINKA

NOVINKA

PIX, DUE, KAPSA...

thePiccola

Nové elegantní zásuvkové jednotky Bachmann

Tak malé a přitom tak velké!
Díky své velikosti je thePiccola ideální pro použití v malých místnostech, např.
v kancelářích, skladovacích prostorech, na toaletách apod. Elegantní design
navazuje na styl ostatních čidel ThebenHTS jako např. thePrema, které
získaly mnoho designových ocenění. V nabídce jsou dva typy: čidlo pohybu
thePiccola S a čidlo přítomnosti thePiccola P.

 Úhel pokrytí 360° a rozsah snímání max. pr. 8 m (50 m2)
 Snadná montáž na strop s pružinovým upínáním
 Zaučení aktuální hodnoty světelné citlivosti
 Testovací funkce pro kontrolu správného nastavení
 Impulsní funkce spínání
 Relé s wolframovými kontakty pro spínání vysokých zátěží vč. LED
 Lze ovládat pomocí dálkového ovládače (thePiccola P)

thePiccola má oddělený zdroj
napájení, proto je samotné
čidlo velmi malé – s průměrem
pouhých 45 mm!

TWIST
Oblíbená otočná zásuvková jednotka nově v černém a bílém provedení! TWIST získal mnoho významných
ocenění za design: Good Design Award 2014, Red Dot Product Design Award 2012, Focus Open 2014 Silver
a Interior Innovation Award 2014, Best Office Award z veletrhu Office Next Moscow 2014, interzum award:
intelligent material & design 2015 a také German Design Award 2016.

Ke stažení
thePiccola S/P

PIX

Podrobné informace o čidlech thePiccola najdete
v datovém listu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: http://goo.gl/dtWxng

DUE

Kolekce designových minimalistických zásuvek

Elegantní zásuvková lišta s posuvnými kryty. Lze ji

s výměnnými ozdobnými kryty.

namontovat vodorovně i svisle.

Roll..Profi zeleně
Roll..profi na jaře mění svůj
firemní vizuální styl
KAPSA

DESK2

Zásuvková jednotka

Speciální edice černé zásuvkové lišty z vysoce

s odnímatelným víkem.

kvalitních materiálů.

Roll..profi se na letošním
veletrhu Light&Building představil v novém vizuálním stylu.
Krom toho přináší katalog
s novinkami. Brzy vám je
představíme, proto sledujte

Ke stažení

naše stránky a náš facebook!

Novinky Bachmann
Podrobné informace o novinkách Bachmann najdete
v přehledovém prospektu. Stahujte přes QR kód nebo
pomocí přímého odkazu: http://goo.gl/dQs7DM
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Co se děje v EST

www.fb.com/estsro

AMPER 2016
Tento rok jsme byli na Amperu v Brně s menší expozicí
než vloni. Hlavním důvodem, proč jsme letos volili
menší velikost stánku, byl ve stejném termínu probíhající veletrh Light&Building v německém Frankfurtu.
Na velikosti však nezáleží! I letos byla velká návštěvnost a skvělá nálada, za což děkujeme především vám,
kteří jste se za námi na veletrhu zastavili!

Nový dodavatel

E-shop EST

Jako významný prodejce kabelů jsme rozšířili portfolio

Naše produkty můžete nyní nakoupit

o značku Telegärtner, která se specializuje na systémo-

v novém e-shopu EST. Po přihlášení

vé komponenty pro strukturovanou kabeláž mědě-

najdete relevantní informace, jako

ných a optických sítí: síťové komponenty, konektory,

dodací lhůtu, skladové zásoby, tech-

kabelovou konfekci, rozbočovače aj.

nické informace, vaši nákupní cenu

Celá kabeláž si i desítky let po instalaci spolehlivě za-

nebo historii objednávek.

chová hodnoty požadované normou. Telëgartner proto

Velkou pomůckou je možnost

poskytuje záruku 25 let (tzv. „DataVoice PLUS 25“).

objednávání zboží přímo z PDF
katalogů. Jednoduše otevřete PDF
katalog dodavatele a kliknete na

Ke stažení

objednací číslo zboží.
E-shop neustále zdokonalujeme:

Telegärtner

doplňujeme do něj fotografie

Základní přehledový prospekt stahujte přes
QR kód nebo pomocí přímého odkazu:
http://goo.gl/Y3gxLC

produktů, dokumenty ke stažení,
aktualizujeme technické informace
atd. V některém z dalších čísel BESTNews se budeme e-shopu věnovat
podrobněji. Zároveň sledujte naše
webové stránky a facebook.
Adresa e-shopu:
www.est-praha.cz/eshop

Showroom SIEDLE
Od března tohoto roku můžete navštívit nový showroom domovní a komunikační techniky SIEDLE. Najdete ho ve 2. patře v centrále naší společnosti, Pod Pekárnami 338/12, Praha 9.
Chcete-li nás navštívit, dohodněte si, prosím, předem termín návštěvy
s naším specialistou Tomášem Jirákem na tel. čísle 266 090 723 nebo
prostřednictvím e-mailu tomas.jirak@est-praha.cz.

Soutěž
Vylosovaný výherce získá čidlo pohybu Theben theLUXA S180 BK s úhlem pokrytí 180°, IP 55 a nastavitelnou hodnotou
světelné citlivosti a doběhu! Druhý a třetí vylosovaný obdrží balíček dárkových předmětů. Nápovědu hledejte v katalozích
a prospektech dodavatelů, stáhnout je můžete na našich webových stránkách.

Soutěžní otázky:
1) Jakou velikost má LCD

2) Mechanické počítadlo má navíjecí

3) Který z produktů Bachmann získal

displej RUNPOCAM?

stojan RUNPOTEC pro průměr pera:

ocenění iF Product Design Award?

Výherci z BESTNews 02/15

a) 2,0"

a) 4,5 mm

a) STEP

1. místo: Zdeňka Průšová (Brno)

b) 2,4"

c) 2,5"

b) 6 mm

c) 11 mm

b) DESK 2

c) LIFT

2. místo: Aleš Pokorný (Praha 10)
3. místo: Václav Svoboda (Trutnov)
„Soutěž“. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje (celé jméno, adresa vč. PSČ, telefon), kam v případě výhry cenu zaslat!

Výhercům gratulujeme a všem ostatním

Výherci budou kontaktováni e-mailem a rovněž je uveřejníme v BESTNews 02/2016. Přejeme hodně štěstí v soutěži!

děkujeme za účast!
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