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Představení společnosti a sortimentu
Elektro-System-Technik s.r.o.

Vážený čtenáři,
dovolte, abychom vám pomocí této brožurky představili nejen naši společnost, ale i naše dodavatele a jejich sortiment.
Vždyť máme co ukazovat! Již přes 25 let působíme na českém a slovenském trhu a exkluzivně vám nabízíme zboží
renomovaných výrobců z Německa, Francie, Belgie, Rakouska či Itálie, kteří patří ke špičce ve svém oboru.
V našem portfoliu najdete produkty jedinečné svým vzhledem, za což získaly mnoho designových ocenění či produkty
jedinečné svými funkcemi, v některých případech stvrzené patentem či registrovanou značkou. Nabízíme široký
sortiment výrobků, které uspokojí požadavky každého náročného zákazníka – architekta, projektanta, elektromontéra,
ale i koncového zákazníka, který si chce vylepšit svoje bydlení. Produkty najdou uplatnění ve všech oblastech použití,
o čemž se můžete přesvědčit na dalších stranách této brožury.
Přidanou hodnotou je stabilní zázemí a dobrá kondice naší společnosti, o čemž svědčí i stálý kolektiv zaměstnanců,
který je připraven vám poradit či pomoci se speciﬁkací nákupních položek či s řešením technických požadavků vašeho
projektu.
Poznejte našich pět dimenzí, do kterých rozdělujeme výrobky našich dodavatelů (více na www.est-praha.cz):
Elektrotechnika

Vzduchotechnika

Data a komunikace

Osvětlovací technika

Kabely a vodiče

O nás

Sídlo společnosti

Showroom

Podpora

Prodej

Sídlo naší společnosti a hlavní sklad
se nachází v Praze 9-Vysočanech,
v historické budově bývalého
podniku ČKD. Budova se nachází
poblíž stanice metra Vysočanská
(trasa B). Slovenská ﬁrma sídlí
v Novom Meste nad Váhom. Jejich
výhodná poloha umožňuje dobrou
dostupnost a zaručuje plynulé
dodávky zboží.

V centrále naší společnosti můžete
navštívit showroom osvětlovací
techniky. Inspiraci zde najdou
nejen architekti, projektanti
a obchodní partneři, ale i koncoví
zákazníci. Zároveň showroom
slouží jako konzultační místo, a to
nejen pro oblast osvětlení (včetně
návrhů a montáží), ale i pro ostatní
sortiment naší společnosti.

Obraťte se na nás s důvěrou
s vaším návrhem, projektem či
technickým dotazem! Pomůžeme
s výběrem, návrhem, výpočtem
či vizualizací osvětlení, a to jak
v interiéru, tak v exteriéru.
Pomůžeme vám rovněž s řešením
inteligentní elektroinstalace či
s vhodným řešením v oblasti
biometrických systémů.

Produkty můžete zakoupit přes
velkoobchody elektromateriálem,
u vybraných maloobchodních prodejců
nebo na našem e-shopu. Seznam
velkoobchodních prodejců najdete na
našich webových stránkách v sekci
Prodejní místa.
www.est-praha.cz
www.est-shop.cz
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Dům a byt

Bachmann je špičkou v oblasti
elektrických rozvodů v domácnosti,
ale i kancelářích. Nejrůznější typy
zásuvkových jednotek, ať montovaných dodatečně či vestavných
dokonale doplní interiér.

Brumberg je specialistou na
osvětlení. Jeho produkty najdou
široké uplatnění v každé místnosti
domu či bytu, ale i v exteriéru.
Jedinečné technologie pro vytvoření
dokonalých světelných efektů.

Německý Helios je v oblasti vzduchotechniky pojmem. Jeho nejtišší radiální
a axiální ventilátory získaly mnoho
designových ocenění a právem se
tak řadí mezi krále všech domovních
ventilátorů.

V našem portfoliu najdete nespočet produktů, jež získaly mnoho ocenění za design a funkčnost. Dokonale dotvoří
interiér domu, bytu či kanceláře. Oslnit návštěvu můžete již u vstupu zvonkovým panelem Siedle či otevíráním
domu pomocí chytrého zámku Nuki, dokonalým osvětlením Brumberg nebo elegantními vestavnými zásuvkami
Bachmann v kuchyni.

Nuki udělá z vašeho chytrého telefonu
inteligentní klíč. Otevře vám dveře, když
přicházíte domů, a znovu zamkne, když
odcházíte. Nuki se namontuje z vnitřní
strany na váš stávající zámek. Bez vrtání
a šroubování.

Siedle je tam, kde začíná domov.
Produkty pro audio a videokomunikaci uvnitř i vně domu získaly několik ocenění za design a funkčnost.
Vývoj a výroba probíhá výhradně
v Německu.

Theben má ve svém portfoliu řadu
produktů oceněných za design. Namátkou: čidla pohybu a přítomnosti,
digitální termostaty, LED reﬂektory
aj. Nejširší sortiment od jednoho
výrobce pro váš byt či dům.
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Kanceláře a veřejné budovy

Pracovní stůl Bachmann vybavený
napájecí jednotkou je po celou
pracovní dobu nezávislý na vnějším
zdroji elektrické energie. Už žádná
nevzhledná kabeláž kolem stolu!

Technologie TunableWhite od ﬁrmy
Brumberg otvírá nové možnosti osvětlení
v kancelářích. Barvu bílého světla lze plynule regulovat a docílit tak příjemného
osvětlení pro práci.

Biometrické systémy ekey nabízejí
bezpečnou kontrolu přístupu v kancelářských budovách. Žádné klíče
ani karty nejsou potřeba. Stačí jen
otisk prstu – ten je klíčem.

Realitou dnešní doby je, že většina z nás v kanceláři tráví víc času než doma. Tak proč si pobyt v kanceláři nezpříjemnit? Začněte již u vstupu – nehledejte klíče, otevřete si pomocí otisku prstu. Po vstupu se automaticky rozsvítí
světlo díky čidlu přítomnosti Theben a zhasne, až když odejdete. Připojte svůj telefon do USB nabíječky v zásuvkové
liště Bachmann, udělejte si kávu a pracovní den může začít.

Siedle nabízí komplexní řešení
audio a videokomunikace v kancelářských budovách, zejména
pomocí technologie Siedle Access*.
Oslňte návštěvu hned u vstupu!

Obsáhlý program komponentů Telegärtner je ideální pro moderní kancelářské
sítě, kde vedle zvyšujícího se počtu
výkonnějších konečných zařízení roste
potřeba na co nejvyšší ﬂexibilitu.

Nenajdete jiného výrobce s tak
širokým programem pro komplexní
elektroinstalaci v kancelářských budovách. Špička na trhu v systémech pro
regulaci podle času, světla a teploty.

*Jsme certiﬁkovaným partnerem Siedle Access! Jsme oprávněni plánovat, instalovat a uvádět do provozu systémy Siedle Access.
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Osvětlení

Svítidla Brumberg se špičkovými
technologiemi TunableWhite,
Dim2Warm a VitaLED najdou
uplatnění v architektuře, v obchodě,
v kancelářích i v privátním sektoru.
Navštivte náš showroom!

Gewiss – italský výrobce s širkou
nabídkou technického osvětlení
(pro sportoviště, průmyslové budovy, sklady). Rovněž je specialistou
na pouliční osvětlení, vč. úsporné
LED technologie*.

Theben nabízí systémy spínání
v závislosti na světle pro spolehlivé
a bezpečné spínání osvětlení, dále
úsporné a výkonné LED reﬂektory
či efektivní řízení osvětlení přes
sběrnici DALI / KNX.

Světlo je pro člověka životně důležité stejně jako vzduch, který dýcháme. Vedle slunečního světla však hraje
důležitou roli také umělé osvětlení. Špičkové technologie výrobců Brumberg, Gewiss a Theben zaručí úsporné,
bezpečné a efektivní osvětlení všech prostor. Uspokojí veškeré nároky investorů, projektantů, orgánů veřejné
správy či architektů.

* Pomůžeme s výběrem, návrhem, výpočtem či vizualizací osvětlení v programu Relux, a to jak
v interiéru, tak v exteriéru. Samozřejmě včetně tzv. inteligentního osvětlení.
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Inteligentní elektroinstalace

Spínače Berker TS Sensor,
které téměř splývají s povrchem
stěny, skrývají až osm funkcí.
Jediný dotyk stačí pro ovládání
osvětlení, topení nebo žaluzií.

Biometrický přístupový systém
rakouského výrobce Ekey lze
snadno začlenit do systémů
inteligentní elektroinstalace
jakéhokoliv výrobce.

Gewiss dodává ucelený sortiment KNX
pro výstavbu inteligentních systémů
v domácnostech či v budovách, navíc
doplněný bezdrát. prvky pro snadné
doplnění systému bez stavebních úprav.

KNX je již dlouho zaveden jako globální standard pro automatizaci domů a budov. Ovládání klimatizace
místností, osvětlení a žaluzií – to vše jsou klasické funkce KNX. Ale je to víc než jen instalační systém. Je stejně
všestranný jako život samotný. Nabízí technické příležitosti k tomu, aby se budova stala inteligentní, efektivně
využívala energii a zvýšila pohodlí a kvalitu života.

EasyControls pro snadné ovládání
rekuperací Helios KWL®, a to díky
integrovanému webserveru a LAN
připojení. Jednoduchá integrace do
PC sítě, obsluha odkudkoli.

Nadstandardní domovní komunikační
systémy, které zaujmou svým designem
i rozmanitými materiály, se díky nejrůznějším rozhraním snadno integrují do
inteligentních elektroinstalací.

Theben LUXORliving či ucelený program KNX pro vytápění, větrání, osvětlení, stínění či zabezpečení budovy. To
vše automaticky nebo ručně pomocí
vizualizace na tabletu či mobilu.
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Komunikační technika / IT

Bachmann BlueNet je inteligentní
modulární systém energetického
managementu. Nabízí komfortní
řešení pro strukturování, řízení
a sledování IT sítí.

Telegärtner se specializuje na
systémové komponenty pro
strukturovanou kabeláž měděných
a optických sítí. Poskytuje záruku
25 let (tzv. „DataVoice PLUS 25“).

Nabízíme široký sortiment
sdělovacích a sběrnicových kabelů
určených pro přenos signálů a dat
v měřicích, řídicích, signálních nebo
datových systémech.

Přenos dat a jeho efektivita je klíčovým aspektem zasahujícím takřka do všech oblastí našeho života. Projektanti
musí datové sítě už dnes navrhovat tak, aby vyhovovaly technickým požadavkům za deset let, což může s ohledem na překotný vývoj v této oblasti být problém. Přirovnání, že pevnost řetězu určuje jeho nejslabší článek, platí
zvláště v oblasti IT, kdy propustnost a rychlost mnohdy určuje nekvalitní datová zásuvka u našeho počítače.
Proto je pro zákazníka důležitá dodávka kompletního kvalitního sortimentu.

14–16

Průmysl

Pokračování na další straně 

Benning je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců měřicí
a zkušební techniky. Přístroje ﬁrmy
Benning jsou známé vysokou
účinností, spolehlivostí a použitím
velmi kvalitních materiálů.

Doepke je renomovaným specialistou
na proudové chrániče a řešení
ochrany proti reziduálnímu proudu.
V produktové řadě Doepke najdete
nejširší nabídku proudových chráničů
na světě – přes 5000 typů.

Eska, rodinná ﬁrma s tradicí přes
50 let, je jediným evropským
výrobcem, který nabízí kompletní
sortiment pojistek (skleněných, keramických, tepelných aj.). Nejvyšší
kvalita a spolehlivost zaručena.

Elektroinstalace v průmyslu musí vyhovovat zvláštním nárokům, ať už se jedná o průmyslové konektory, speciální
kabely, přenosné gumové rozváděče nebo ventilátory. Práci elektromontérů v náročném prostředí usnadňují praktické
pomůcky pro odvíjení kabelů, protahovací pera nebo měřicí přístroje.

Rozváděčové skříně a přenosné gumové rozváděče EST ve
standardním provedení či na míru
představují ideální řešení poměru
kvality/ceny pro bytovou výstavbu,
veřejné budovy i průmysl.

F-tronic nabízí nejširší sortiment
instalačních krabic. Je specialistou
na systém samotěsnicích vzduchotěsných protrhávacích membrán,
tepelněizolační systémy TIE a praktické pomůcky pro elektrikáře.

Gewiss je významná mezinárodní
společnost, zabývající se výrobou
soustav a komponent pro elektrické
nízkonapěťové instalace. Nejširší
sortiment elektroinstalačního materiálu od jednoho dodvatele.

16–18

Průmysl

Helios je průkopníkem ve vývoji
axiálních a radiálních ventilátorů.
V portfoliu najdete průmyslové
potrubní, vysokotlaké či střešní
ventilátory, do nevýbušného prostředí nebo do vysokých teplot.

Pokračování z předešlé strany.

Geniální technologie Roll..Proﬁ®
poskytuje maximální funkčnost.
Jednoduše a snadno lze odvíjet velké
a těžké kabelové cívky až do hmotnosti 6000 kg! Flexibilní a bezpečné
odvíjení např. na staveništích.

Robustní nerezové stojany Runpotec
s protahovacím perem ze skelného
vlákna se špičkou RunpoGleiter jsou
ideální pro ﬁrmy v oboru dopravního
a inženýrského stavitelství, ﬁrmy pro
pokládku kabelů či dodavatele energií.

Program Telegärtner DataVoice
Industry se zaměřuje na kabeláž
v náročném průmyslovém prostředí,
ve kterém jsou komponenty často
vystaveny prachu, vlhkosti nebo
extrémním teplotám.

Řada výrobních procesů v průmyslu vyžaduje, aby bylo příslušné
zařízení před zahájením výroby
předehřáté. Spínacími hodinami
Theben je řízeno např. předehřívání
jednotek pro lepení za horka.

Walther přináší jedinečný systém
bezšroubových a šroubových vidlic
CEE a průmyslových konektorů
PROCON a také jedinečné
patentované řešení vstřikovaného
těsnění 2K.
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Kabely a příslušenství

Široká nabídka kabelů pro pevné uložení
v budovách splňující přísné normy:
bezhalogenové oheň nešířící a ohniodolné, ovládací, sdělovací, silikonové,
instalační, solární či koaxiální.

TITANEX® a TITANEX® PREMIUM jsou
jedinečné ﬂexibilní gumové kabely
s pláštěm a izolací z elastomeru. Opakovaně přesvědčují svou kvalitou, dlouhou životností a rozsahem použití.

Pod značkou MOTIONLINE® vyrábí
společnost Nexans celou řadu
ﬂexibilních kabelů, které zajišťují
propojení, řízení a efektivitu robotů,
strojů a výrobních linek.

Žádná stavba se neobejde bez kabelových rozvodů – ať se jedná o silové rozvody či datové rozvody, v naší nabídce
naleznete mnoho typů kabelů a vodičů: pro pevnou montáž, flexibilní montáž či speciálních kabelů pro automatizaci.
Jsme výhradním dovozcem jedinečných flexibilních kabelů Titanex® a Titanex® Premium. Pro efektivní a snadnou
manipulaci s kabely nabízíme špičkové produkty zn. Roll..Profi® a Runpotec.

Produkty Roll..Proﬁ® umožňují
rychlé, bezpečné a hlavně jednoduché odvíjení kabelu z cívky či
svazku. Odvíječka vyvinutá ﬁrmou
Lübbering proslula jako „Original“
– a tím zůstává dodnes.

Firma Runpotec se specializuje na
nástroje a pomůcky pro snadné
protahování kabelů. Na svém kontě
má řadu patentů. Jedním z nich je
revoluční špička RunpoGleiter s celkovým zatížením v tahu až 270 kg!

Komponenty pro kabeláž Telegärtner
vynikají jednoduchostí montáže
a profesionálním zpracováním.
Celá kabeláž si i desítky let po
instalaci spolehlivě zachová hodnoty
požadované normou.
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