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Získejte jeden ze skvělých dárků Fiskars dárků!

Nákupem zboží partnerů
akce
Více informací
nad 7 000 Kč bez DPH získáte jeden
ze skvělých Fiskars dárků!
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Do akce je zahrnuto 2 200 ks dárků:

w w w. e l k o v. c z

PROFI

AKCE

Nákupem zboží partnerů akce
nad 7 000 Kč bez DPH získáte jeden
ze skvělých Fiskars dárků!
Do akce je zahrnuto 2 200 ks dárků:
Zahradní nůžky ...................................... 350 ks
Pánev na smažení (24 cm) ...................................... 350 ks
Set tří nožů ..................................... 400 ks
Univerzální (XXS) sekera X5 ...................................... 350 ks
Lopatka do auta a na zahradu ..................................... 400 ks
Rýč do auta Solid ...................................... 350 ks

Akce probíhá od 5. 10. 2020 do vyčerpání dárků. Akce platí pouze pro jednorázový nákup
produktů partnerů akce v cenách bez DPH. Zákazník (OSVČ nebo firma) má nárok na
maximálně 10 dárků po dobu trvání akce.
PARTNEŘI AKCE

NOVINKY V SORTIMENTU

w w w. e l k o v. c z

DESIGNOVÁ ŘADA DOMOVNÍCH SPÍNAČŮ A ZÁSUVEK
HAGER LUMINA
Technická charakteristika
• Všechny strojky obsahují klapku (středový kryt),
• zvýšení stupně ochrany pro zásuvky na IP44 pomocí těsnění WL7023,
• modulární řešení,
• dostupné barevné provedení: RAL 9016 (bílá),
• jmenovité napětí: 250 V~, 50/60 Hz,
• spínací proud: 10 A pro žárovková a zářivková svítidla,
• průřez připojovaných vodičů:
- pro bezšroubové svorky min. 2× 1 mm2; max. 2× 2,5 mm2
- pro šroubové svorky min. 2× 1,5 mm2; max. 2× 2,5 mm2
• balení: všechny přístroje jsou zabaleny samostatně,
• elektrické zásuvky: v souladu s ČSN IEC 60884-1.

LUMINA SOUL
Až 5násobný rámeček, jak ve svislém, tak i vodorovném provedení.
Rámečky, klapky, kryty pouze v barevném provedení bílá lesk (RAL 9016).

LUMINA INTENSE
Až 5násobný rámeček, jak ve svislém, tak i vodorovném provedení.
Rámečky, klapky, kryty v barevném provedení bílá lesk (RAL 9016), stříbrná mat (RAL 9006), černá mat (RAL 9004).

LUMINA PASSION
Až 4násobný rámeček ve vodorovném provedení a až 3násobný
rámeček ve svislém provedení.
Materiál rámečků: - Sklo (bílé, černé),
- hliník kartáčovaný (stříbrný, černý, mosaz),
- dřevo (buk, černý dub).
Klapky, kryty a mezirámečky v barevném provedení: bílá lesk
(RAL 9016), stříbrná mat (RAL 9006), černá mat (RAL 9004).

NOVINKY V SORTIMENTU
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LED SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
TREVOS EVELUX
Technická charakteristika
Krytí svítidla: IP66
Maximální teplota okolí: ta = 55 °C
Maximální účinnost svítidla: 139 lm/W
Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci ± 7,5 %
CRI > 70, CCT = 4 000 K, 3 000 K
Životnost: 100 000 hod. / L90B10
Těleso: slitina hliníku šedé barvy
Kryt: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
Svorkovnice: šroubová třípólová s odpojovačem pro průřez
vodičů max. 4 mm2
Instalace: součástí balení je naklápěcí konzola
Elektro vybavení:
- LED moduly, přepěťová ochrana 10 kV,
- napaječ 1 PN s funkcí CLO a midnight,
- napaječ DALI 4 PN.
Např.
82687844
EVELUX 53 W 6 300 lm 3 000K

VOC: 3 884 Kč

AKUMULÁTOROVÉ DEMOLIČNÍ KLADIVO
Technická charakteristika
• První akumulátorové demoliční kladivo 28 mm Hex přinášející výkon jako benzínové, síťové a pneumatické,
• kladivo Heavy Duty poskytuje 64 joulů nárazové energie pro nejnáročnější demoliční aplikace,
• nízké vibrace 5,17 m/s2 pro nepřetržitou produktivitu trvající déle
než 7 hodin (HAVS),
• rozbourá až 2 tuny betonu nebo výkop 12 m (20 cm hloubka a 30
cm šířka) na 1 akumulátor MXF XC40,
• životnost stroje je ekvivalentní se strojem na střídavý proud a integrovaný kontrolní indikátor upozorňuje uživatele na přidání
maziva každých 40 hodin,
• MX FUEL™ bezuhlíkový motor POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátorová sada REDLITHIUM™ poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu chodu ve vysoce náročných aplikacích,
• samostatně dostupný vozík DHT MXF se 4 úložnými prostory na
sekáče, úložnými prostory na nabíječku a akumulátor a přídržným popruhem pro snadnou přepravu stroje na staveništi,
• dodáváno s 1× 28 mm Hex špičatým sekáčem (4932459774)
a 28 mm, Hex 35 mm plochým sekáčem (4932459775),
• sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí platformu pro
správu inventáře založenou na cloudu, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádeži.
82697631
VOC: 63 999 Kč (bez dalších slev)
MILWAUKEE DH2528H-601

NOVINKY V SORTIMENTU
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DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA 150 MM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jádrové vrtání s větší jistotou a výkon střídavého proudu s maximální kapacitou jádra 152 mm mokré a suché vrtání,
2rychlostní převodovka pro širokou škálu aplikací, s laserovým
značením rychlosti a kapacity na kovovém těle,
rychlost 1: až 75 mm mokré a suché jádrové vrtání při
1 600 ot. / min.,
rychlost 2: 76 až 152 mm průměr vrtání za mokra a za sucha
800 ot. / min.,
vestavěný senzor hloubky vede uživatele k dosažení rovného
a přesného výsledku,
vestavěný manometr umožňuje uživateli optimalizovat rychlost
vrtání,
integrovaná vodní linka pro mokré jádrové vrtání je kompatibilní
s postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a systémem přívodu vody
1¼“ UNC + ¼“ G tvarovka jádra vhodná pro většinu běžných jader, s konstrukcí třecí desky umožňující snadnou výměnu jádra,
MX FUEL™ bezuhlíkový motor POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátorová sada REDLITHIUM™ poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu chodu ve vysoce náročných aplikacích,
sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí platformu pro
správu inventáře založenou na cloudu, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádeži.
82697636
VOC: 51 199 Kč (bez dalších slev)
MILWAUKEE DCD150-601C

AKUMULÁTOROVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA 350 MM
•
•

•
•
•

•
•

•

•

První akumulátorová rozbrušovací pila na světě, která přináší sílu
pro řezání železobetonu s plnou kapacitou řezu 350 mm,
rychlejší řezy od začátku do konce: 3 sekundové spouštěcí tlačítko eliminuje potřebu míchání benzínu a oleje a eliminuje nutost
údržby benzínového motoru,
výkon ekvivalentní benzínovým strojům s maximální rychlostí naprázdno 5 370 ot. / min. a plnou hloubkou řezu 125 mm,
tiší než benzínové pily, s nízkými vibracemi a vyváženou hmotností,
nastavitelný ochranný kryt čepele a vnitřní vodovodní linka pro
řezání za mokra, je kompatibilní s postřikovačem M18™ SWITCH
TANK™ a systémem přívodu vody,
samostatně dostupný vozík MXF COSC pro udržení přímých řezů
MX FUEL™ bezuhlíkový motor POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátorová sada REDLITHIUM™ poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu chodu ve vysoce náročných aplikacích,
sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí platformu pro
správu inventáře založenou na cloudu, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádeži,
dodává se s diamantovým kotoučem DUH 350 mm (4932471986),
taškou na akumulátory a nabíječkou.
82697634
VOC: 42 299 Kč (bez dalších slev)
MILWAUKEE COS350-601

w w w. e l k o v. c z

www.eaton.cz

Odměňte se za nákupy
produktů Eaton
Za každých utracených 1000 Kč (bez DPH) v sortimentu vybraných
instalačních přístrojů, oceloplechových rozvodnic a rozváděčů
a plastových rozvodnic od společnosti Eaton obdržíte jednu
známku. Nasbírejte pět známek a dostanete
poukázku na mall.cz v hodnotě 200 Kč.
Za nasbíraných 10 známek dostanete
poukázku v hodnotě 500 Kč.

Do prodejní akce jsou zahrnuty produkty z rabatových skupin CA (Proudové chrániče PF7,PFL7, PDFM,
dRCM, PBHT, AFDD), CC (Jističe PL7), CE (Ostatní instalační přístroje a příslušenství), CI (Oceloplechové
rozvodnice a rozváděče), CM (Jističe PL6), CS (Proudové chrániče pf6, PFL6, mRB6) a CH (Plastové rozvodnice). Akce probíhá od 15. 9. do 15. 10. 2020 ve všech pobočkách ELKOV elektro a.s. Poukázky lze
vyzvednout pouze osobně oproti předané hrací kartě s příslušným počtem nalepených hracích známek
v prodejnách ELKOV elektro a.s. Zákazník má nárok na maximálně 200 známek po dobu trvání akce.
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10 cl

10 cl

NA
ZDRAVÍ
!!!
a taky na oslavu 10. výročí
systému kabelových žlabů

MERKUR 2
2 ×10 cl
dezinfekce

VNĚfJekŠceÍ

dezin
l
teriální gel 100 m
antibak

VNITŘkNceÍ
neisfeter 100 ml
deJägzierm

ke každým
zakoupeným

100 m

(10 × 10 m

kabelových žlabů

)

MERKUR 2

kterékoli velikosti a typu

akce začíná stylově 10. 10. 2020
a potrvá 10 týdnů (do 19. 12. 2020)
Akce se mohou zúčastnit pouze
osoby starší 18 let.

www.arkys.cz
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A KC E

LEGO vánoční dárky!
Za rozvodnice, jističe a chrániče
Za kumulované nákupy vybraných produktů po dobu trvání akce
získáte LEGO dárek dle výše dosaženého obratu za celé období.
Vybrané produkty ABB: jističe, chrániče, rozvodnice (UK600,
Mistral, ComfortLine).
Platnost akce: od 1. 10. – 30. 11. 2020.
Místo konání: pobočky ELKOV elektro a.s.

abb.cz/nizke-napeti

—
Koupíš

—
Dostaneš
Výběr ze sérií:
Ledové království / Marvel /
Star Wars / Speed Champions

Přehled dárků a minimální hodnoty nákupu
naleznete na druhé straně letáku.
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LEGO vánoční dárky!
Hodnota nákupu

LEGO - Ledové království

LEGO - MARVEL / STAR WARS / SPEED CHAMPIONS

Království Arendelle - 41167

Stíhačka X-wing Poe Damerona - 75273

Elsa a její kouzelný palác - 43172

Tryskáč Tonyho Starka - 76130

Kouzelný domek na stromě - 41164

Iron Man Hulkbuster a agenti A.I.M. - 76164

Elsa a dobrodružství s povozem - 41166

Anakinova jediská stíhačka - 75281

Pohádková kniha dobrodružství - 43175

Ferrari F8 Tributo - 76895

30 000 Kč a více

20 000 Kč a více

15 000 Kč a více

10 000 Kč a více

5 000 Kč a více

Hodnoty nákupu jsou uvedeny bez DPH. Nákupy se kumulují. Na konci uvedeného období bude udělán součet, jaké hodnoty
zákazník dosáhl a bude si moci vybrat LEGO dárek. Konkrétní objednací čísla sortimentu ABB, kterých se akce týká, najdete na
www.elkov.cz
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A KC E

Odměna 500 Kč do Canis
Ke každému nákupu
ABB-Welcome Midi
Za nákup některého ze 4 vybraných produktů
ABB-Welcome Midi získáte vždy poukázku
v hodnotě 500 Kč na nákup ve velkoobchodě
Canis – pracovní oděvy.

Platnost akce: od 1. 9. 2020 do vyčerpání
zásob poukázek. Akce probíhá ve vybraných
velkoobchodech.
Bližší informace: 800 312 222

abb.cz/nizke-napeti

—
Nakup
ABB-Welcome
Midi

—
Dostaneš
poukaz do Canis

500 Kč

Objednací číslo

Název produktu

2TMA210310N0003

Audio sada 1 účastník

2TMA210310N0005

Video sada 1 účastník 4,3"

2TMA210160H0001

Univerzální řídící jednotka

2TMA210160H0002

Univerzální řídící mini jednotka
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Získejte půllitr k nákupu
našich produktů

Zdarma k nákupu produktů Elektro Bečov v hodnotě 1 500 Kč
➢ Akce probíhá od 7. září 2020 do vyprodání zásob.
➢ Akce probíhá pouze na pobočkách ELKOV elektro a.s.
➢ Akce platí pouze pro jednorázový nákup produktů
Elektro Bečov v cenách bez DPH.

www.elektrobecov.cz
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AKČNÍ NABÍDKA

AKČNÍ
AKČNÍNABÍDKA
NABÍDKA

Při nákupu topných rohoží
QuickNet
nebo kabelů
Při
rohoží
Přinákupu
nákuputopných
topných
rohožíQuickNet
QuickNetnebo
nebokabelů
kabelů
T2Black obdržíte dárek.T2Black
T2Blackobdržíte
obdržítedárek.
dárek.

MĚNAODMĚNA
ZA NÁKUP
ZA
ODMĚNA
ZA NÁKUP
NÁKUP

ednorázový Dárek
nákup
vzahodnotě
nad 10
000vKč
bez DPH
jednorázový
nákup
nad
Dárekza
jednorázový
nákup
vhodnotě
hodnotě
nad10
10000
000Kč
Kčbez
bezDPH
DPH
od 1. 10. 2020
do 30. od
11.
Platnost:
Platnost:
od1.2020
1.10.
10.2020
2020do
do30.
30.11.
11.2020
2020
ech pobočkách
elektro
a.s. ELKOV
Kde:
na
pobočkách
Kde:ELKOV
navšech
všech
pobočkách
ELKOVelektro
elektroa.s.
a.s.

/RAYCHEM nVent.com/RAYCHEM
nVent.com/RAYCHEM
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www.originaljejenjeden.cz

CONNECT AND PROTECT
Zimní pohotovost. Připravíme vás na zimu!

Samoregulační kabely RAYCHEM
nyní za jedinečnou cenu
Nyní je nejlepší doba k
ochraně vašeho domova
před zimními škodami.

Ochrana okapů před sněhem a ledem
• Samoregulační kabel FROSTOP-BLACK

Elektrické topné systémy jsou energeticky
nejúčinnější řešení. U ochrany potrubí před
mrazem fungují pouze v nezbytně nutných
případech a na místech, kde je to potřeba.
U ochrany okapů musí být splněny dvě
podmínky – pokud teplota klesne pod 0°C a
současně padá sníh nebo se tvoří zmrazky.
Minimální náklady a maximální účinnost!
Podívejte se na naši speciální nabídku pro:
FroStop Black (samoregulační topný kabel
pro ochranu okapů před ledem a sněhem)
R-ETL-A/B (samoregulační topný kabel pro
protimrazovou ochranu potrubí)
nVent RAYCHEM. Žádný led, žádná oprava.

Ochrana potrubí před zamrznutím
• Samoregulační kabely R-ETL-A/B

©2020 nVent. Všechny značky a loga nVent jsou majetkem anebo jsou licencovány společností nVent Services GmbH nebo jejími
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Design & Elements

NOVINKA

dostupná od poloviny

K chráničům Acti 9
NAVÍC
200Kč poukázka!
Ke chráničům
iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
IDK 2P/25A (A9Z05225P),
IDK 4P/25A (A9Z05425P),
IDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).

září

K přístrojům Sedna
ZDARMA
100Kč poukázka!
K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)
ř. 1 (SDD111101X10),
ř. 6 (SDD111106X10),
zásuvek (SDD111012X10).

K jističům Acti 9
ZDARMA
100Kč poukázka!

K přístrojům Unica
ZDARMA
100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P), K 1 balení přístrojů Unica (10 ks)
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P), ř. 1 (MGU3.201.18X10),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P). ř. 6 (MGU3.203.18X10),
zásuvek (MGU3.059.18X10).

| akce probíhá od září 2020 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na www.eplus.schneider-electric.cz |
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DVOUSLOŽKOVÝ
ZALÉVACÍ GEL
Potřebujete dokonalou ochranu elektrických spojů?

... ideálním řešením je

31
Nedráždivý

Dvousložkový zalévací gel - MPGEL

Nízká
viskozita
Vysoká
dielektrická
odolnost

Nedráždivý

Typové
označení

Obrázek

NO

VIN

KA

1000555

Bal./ks

MPSG 170
Sáček (0,17 litru)

1000553
1000554

Nedráždivý

1

MPSG 240
Vysoká
Sáček
(0,24 litru) Vysoká
dielektrická
odolnost vůči
odolnost
vlhkosti
MPSG
420
Sáček (0,42 litru)

1

MPSG 600
Sáček (0,6 litru)

1

1000560

MPGEL - 50
0,5 litru (2x láhev 0,25l)

1

1000552

Ča
1

MPGEL - 100
1 litr (2x láhev 0,5l)
Nízká
Rozebíratelný
viskozita
MPGEL - 1000
10 litrů (2x kanystr 5l)

Rozebíratelný

Šetrný
k životnímu

Bez zápachu

31 prostředí

Vysoká
odolnost vůči
vlhkosti

Bez expirace

31

Čas vytuhntí
12 minut

Vysoká
dielektrická
odolnost

Vysoká
odolnost vůči
vlhkosti

Bez expirace

Čas vytuhn
12 minut

Rozebíratelný
Čas vytuhntí
12 minut

Nedráždivý
Šetrný
k životnímu
prostředí

BezVysoká
zápachu
dielektrická
odolnost

Vysoká
odolnost vůč
vlhkosti

31
Bez Nízká
expirace
viskozita

1

1000556

1000551

Bez expirace

Vysoká
odolnost vůči
vlhkosti

Hlavní výhody

MPgel je dvousložkový silikonový gel pro izolační výplň a utěsnění
odbočných krabic obsahující elektrické spoje do 1 kV nebo elektronické součásti.
MPgel PLUS se vyznačuje extrémně krátkou dobou síťování
(chemickou reakci složek A a B), což umožňuje rychlou instalaci a
zkracuje dobu čekání na uvedení do provozu.
Nedráždivý
Mpgel je transparentní modrý gel, který i po vytuhnutí zůstává
elastický. Široký výběr balení od 0,17 l do 10 l.

Kód ELEMAN:

Vysoká
dielektrická
odolnost

1
Šetrný
k životnímu
prostředí
1

Nízká
viskozita

Bez zápachu

Rozebíratelný

Šetrný
k životnímu
prostředí

ELEMAN spol. s r.o.Nízká

viskozita
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz

Bez zápachu

Rozebíratelný

k

p
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MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ ESTA ER513/NVP7P
PRO DISTRIBUČNÍ SÍŤ PRAHA

Počet elektroměrů:
Konstrukce:
Rozměr:
Materiálové provedení :
Průřez silových vodičů:
Hl. jistič:
Pro distribuční síť:
Katalogové číslo:
Kód ELKOV:

1× dvoutarifní
vestavná
400 × 600 × 240 mm
N - celoplastové provedení z termosetu
10 mm²
63 A (není součástí)
Pražská energetika a.s.
03027PRE
81891256

2

VO cena 3 799 Kč

AKČNÍ CENA
290 Kč bez DPH
Akce platí do vyprodání zásob

Uvedená cena je velkoobchodní, konečná a nevztahují se na ni žádné další slevy. Akce platí do vyprodání zásob
na všech pobočkách ELKOV elektro a.s.
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202008_04_CZ_Elkov+ inzerce_LED reflektory ILIO_148×210mm(+3mm)

LED REFLEKTORY
ILIO
Benefity
 úspora provozních nákladů až 90 %
ve srovnání s halogenovými reflektory
 krytí IP44 (PIR) až IP65
zaručuje voděodolnost
 jednoduché připojení kabelu
do svorkovnice

Oblasti použití
 osvětlení fasád
 osvětlení soukromých
i veřejných prostor
 osvětlení prodejních
a výstavních stánků

ILIO

ROKY
ZÁRUKA

i

www.emos.eu

Neutrální
bílá

ILIO PIR

příkon

světelný tok

úhel vyzařování

82598322

ZS2510

82598338

ZS2910

10 W

800 lm

120°

82598323

ZS2520

82598339

ZS2920

20 W

1 600 lm

120°

82598324

ZS2530

82598340

ZS2930

30 W

2 400 lm

120°

82598325

ZS2540

82598342

ZS2940

50 W

4 000 lm

120°

Making Life Easy
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Proudové chrániče
s nadproudovou ochranou

Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost

KA
NOVIN

Chcete
ochránit?
Jedině s bezšroubovými
proudovými chrániči!
Pro bezpečnou elektroinstalaci nabízíme proudové
chrániče ADZ v třífázovém provedení se třemi nezávislými
jističi v bezšroubovém systému quickconnect.
Tyto jedinečné a nejkompaktnější přístroje na našem
trhu chrání tři obvody proti zkratu a přetížení pro každý
z okruhů samostatně. Nabídka je v 6 kA řadě
s charakteristikou jističe B nebo C o jmenovitém proudu
jističe 10, 13 nebo 16 A. Chránič je typ A s reziduálním
proudem 30 mA. Prodloužená záruka 5 let!

hager.cz
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Nové, unikátní kombinované proudové chrániče Hager
s nadproudovou ochranou v bezšroubovém provedení
Společnost Hager přináší na trh novinku – revoluční výrobek – RCBO3 kombinovaný
4P proudový chránič se třemi jednopólovými jističi pro tři 230 V AC obvody
v bezšroubovém – quickconnect provedení.
Jako jediný a nejkompaktnější přístroj na našem trhu chrání tři obvody proti zkratu a přetížení pro každý z okruhů
zvlášť. Vývody z jednotlivých okruhů jsou umístěné tak,
aby připojení vodičů bylo jednoznačné, ať už jde o L nebo
N vodič, přehledné hned na první pohled. I laik okamžitě
rozpozná, jak došlo k vybavení přístroje, tedy zda došlo
ke zkratu, přetížení, nebo překročení dovoleného limitu unikajícího proudu. Přetížené okruhy se můžou znovu jednotlivě zapnout. Využít můžete celkem šest verzí
(IΔn 30 mA, FI typ A) pro jmenovité proudy 10, 13 a 16 A
s charakteristikou jističe B a C. Lze snadno a rychle připojit více přístrojů v jednom. Tyto přístroje jsou v bezšroubovém provedení. K připojení lze využít několik typů
hřebenových propojovacích lišt, včetně 3P + N umožňující
propojit více těchto přístrojů vedle sebe.

RCBO3 kombinovaný
proudový chránič
s jističi – 3 x 1P + N
od společnosti Hager
- stejná ochranná
funkce, jiné provedení,
znatelná úspora místa
díky kompaktnímu
provedení.

+ 2 mod.

4 mod.

+ 1 mod.

Seznam kombinovaných proudových chráničů Hager
s nadproudovou ochranou v bezšroubovém - quickconnect
provedení v tabulce.
Hager kód

Char. jističe

In

Ir

ADZ310D
ADZ313D
ADZ316D
ADZ360D
ADZ363D
ADZ366D

B
B
B
C
C
C

10 A
13 A
16 A
10 A
13 A
16 A

30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA
30 mA

Kombinovaný proudový
chránič ADZ316D
s nadproudovou ochranou
v bezšroubovém provedení.

01
03

02

06
05

04

07
04

Popis obrázku:
01 Odchozí svork y s bezšroubovou technologií
quickconnect – lze zcela jednoduše nasunout
místo šroubovat.
02 Otvor k vložení nástroje – pro snadné uvolnění výstupních svorek (velikost plochého šroubováku 0,4 x 2,5).
03 Samostatný měřící bod – pro bezpečný a snadný napěťový test.
04 Uvolňovací třmen – pro snadné vyjmutí z řady
bez pracné demontáže.
05 Popisové pole – s ochranným průhledným krytem
– pro čisté a trvanlivé nápisy.
06 Horní část BI-Connect svorky s bezšroubovou
technologií – pro bezpečné a rychlé propojení hřebenovou přípojnicí – nasuň bez šroubování.
07 Spodní část Bi-Connect svorky k šroubovému připojení napájení, s ochranou proti náhodnému dotyku.
Víte, co je to quickconnect?
Jedná se o systém rychlého bezšroubového připojení, který nabízí společnost Hager. Od kombinovaných ochranných přístrojů až po hřebenové propojovací lišty, které vaši
práci opravdu urychlí. Připojení pomocí pružinových svorek
namísto šroubových spojů – systém quickconnect při instalaci ušetří až 40 % času ve srovnání se šroubovými
svorkami. Rychlost vyjadřuje motto: „nasuň a nešroubuj.“
Málokdo ví, co jeho zákazníci doopravdy chtějí a co potřebují. Jenže společnost Hager si už od doby svého vzniku
zakládá na úzkém dialogu a těsné spolupráci se svými zákazníky, a mezi nimi v první řadě s elektrikáři. A protože nás
zajímalo, co si doopravdu myslí o novém bezšroubovém
připojení quickconnect, jaké výhody systému je zaujmou
a jaké na něm naopak najdou mouchy, pozvali jsme několik
zákazníků k nám do showroomu ve Zdibech a nechali jsme
je trochu si pohrát.
Zákazníci potvrdili, že systém bezšroubového připojení
quickconnect je synonymem rychlé, bezpečné a pohodlné instalace. A protože ve společnosti Hager jsme si toho
vědomi, dáváme nyní na na produkty s bezšroubovými
svorkami prodlouženou záruku v délce 5 let!
Zajímá vás reportáž z testování bezšroubového řešení?
Podívejte se na naše nové video z testování systému
quickconnect, kde uslyšíte zajímavé názory elektrikářů.
Více na hager.cz.
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PROMO
Platnost akce od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020
www.gewiss.com

GEWISS INTEGRATED SOLUTIONS

Domotics

Power

Building

Lighting

Nakupte jednorázově produkty
GEWISS v hodnotě

1000 Kč bez DPH a získejte

Platí jen pro velkoobchody. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

*Ilustrační foto

8GB USB flash v dárkové
krabičce!
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X BOARD
Profesionální odvíječky
kabelových cívek a svazků

+

Ideální pro poškozené
kabelové bubny!

XB 300
Obj.č. 10137

Multifunkční trn + XB 300
Obj.č. 10174

Profesionální navíječ a odvíječ kabelových bubnů
Ø 300 mm pro všechny malé až střední kabelové bubny.

Nosnost až 300 kg!

Nasazením na nerezový středový trn a následným vyklopením
4 postranních třmenů lze odvíjet i volné kabelové svazky nebo
jednotlivé vodiče.

Výhodný balíček!

Více produktů v katalogu RUNPOTEC:

https://goo.gl/1gWX3p

XB 500
Obj.č. 10136
Profesionální navíječ a odvíječ kabelových bubnů Ø 500 mm
pro všechny druhy kabelů a trubek (žilové vodiče, kabelové
svazky, kabelové bubny, chráničky, lana aj.).

Nosnost až 800 kg!

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921

WWW.EST-PRAHA.CZ
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AMAXX®
SÉRIE PRO VŠECHNY POŽADAVKY

IP 44 a IP 67
Snadná montáž
Individuální
vybavení
Robustní
materiály
Více informací o AMAXX® najdete na:
www.MENNEKES.com

Hensel, s.r.o.
Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem

Phone: +420 777 702 621
Fax: +420 416 828 222
prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz
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DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY

se svorkami pro
Al i Cu vodiče

- 0,75-4 mm²
- s elastickými membránami snadno odstranitelnými v
případě požadavku instalace kabelových vývodek
- vícestupňové předlisy pro kabelové vývodky v různých
velikostech
- samozřejmě se všemi výhodami nového modelu Hensel
- krabicová rozvodka v krytí IP 66

Nová krabicová rozvodka Hensel
Více informací na Hensel, s.r.o., tel: +420 416 828 500, www.hensel.cz
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PULSE 160
lokální větrací jednotka s rekuperací tepla,
určená k úspornému větrání jednotlivých místností
Kompaktní a výkonné zařízení s velmi nízkou spotřebou
Maximální průtok vzduchu až 43 m3/h
Automatický režim větrání s integrovaným senzorem vlhkosti vzduchu
Míra zpětného získávání tepla až 93 %
Nenápadný design, vhodný do každého interiéru
Velmi snadné čištění a údržba, bez použití nástrojů
Propojení až 4 navzájem komunikujících jednotek přes jeden ovladač
Jednoduché ovládání, včetně indikace znečištění filtrů
Ideální řešení pro náhradu nefunkčních, dříve instalovaných ventilátorů
Jednotka založená na principu střídání směru proudění vzduchu

www.elektrodesign.cz

EC

2,8 W

EC motor

nízká spotřeba

81%
energy efficient
průměrná účinnost
ventilation system
rekuperace

Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel.: 326 90 90 10
Praha 4, Boleslavova 15, tel.: 241 00 10 10, 11
e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz
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DÁREK
ZDARMA
K vybraným zásuvkovým skříním obdržíte
od 1.

8. 2020 do 30. 9. 2020

(nebo do vyprodání zásob)

tričko Famatel ZDARMA!
Limitovaná
edice k výročí působení
spol. Famatel na českém trhu!

Jsme firma s tradicí
Naši českou pobočku Famatel-CZ
jsme otevřeli v roce 2010.
Mateřská společnost Famatel SA
byla založena v roce 1991.

v165 /
v165-6kA

Zásuvková skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003

v190 /
v190-6kA

Zásuvková skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003

v310 /
v310-6kA
v340 /
v340-6kA

zásuvky:
jištění:

2x 230V, 1x 16/5
2x B16/1, 1x B16/3

zásuvky: 2x 230V, 1x 32/5
jištění:

2x B16/1, 1x B32/3

Zásuvková skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003
zásuvky: 2x 230V, 1x 16/5, 1x 32/5
jištění:

2x B16/1, 1x B16/3, 1x B32/3

Zásuvková skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003
zásuvky: 4x 230V, 1x 16/5, 1x 32/5
jištění:

www.famatel.cz

2x B16/1, 1x B16/3, 1x B32/3

info@famatel.cz

ZDARMA!

Akce platí pro tyto zásuvkové skříně:

+420 739 201 336-7
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NEZTRÁCEJTE ČAS

V samoobslužné prodejně nakoupíte bez čekání
NA MÍSTĚ I PRODEJNA NÁŘADÍ A LIGHTING STUDIO

•
•
•

Až 4 000 nejprodávanějších položek
K dispozici pomoc odborného personálu
Sobotní prodej

Sokolova 701/1f, Brno-Horní Heršpice
Po–Pá: 6.30–16.30
So: 8.00–13.00
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Vše na jednom místě
• Velký výběr vystavených svítidel
• Návrhy osvětlení interiéru a exteriéru ZDARMA
• Kompletní servis při projektu
• Technická podpora

NÁVRH

PRODEJ

Brno

|

Praha �

|

PORADENSTVÍ
Navštivte naše Lighting studia
Praha �� | Prostějov | Zlín

SERVIS

|

ZAMĚŘENÍ

Žďár nad Sázavou
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100% ON-LINE
100% ZDARMA
100% INFORMACÍ

Eaton On-line Tour 2020
Eaton Elektrotechnika vás zve na sérii přednášek v rámci Eaton On-line Tour, které budou pro
tento rok vysílány ve formě webcastů. Díky tomuto formátu můžete téma, které vás zajímá, sledovat
z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.
Interaktivní formou naši odborníci představí novinky ze světa společnosti Eaton, připomenou
problematiku aktuálních změn v normách a legislativě, zaměří se detailněji na to, jak vše funguje
v praxi a v neposlední řadě budou odpovídat na vaše dotazy. Školení jsou zcela zdarma. Po odvysílání
každého webcastu vám budou k dispozici ke stažení odborné materiály.

Není potřeba se registrovat, stačí se v daný čas připojit na www.elektrika.cz.
Startujeme od 8. 9. 2020 každé úterý ve 13:00
Přehled témat:
Chytrá elektroinstalace xComfort snadno ve 3 krocích.
Návrh a ověřování rozváděčů nízkého napětí. S programem E-Config je to rutina.
Aplikace s easyE4 - malý, ale šikovný (kontrolér).
Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi.
Frekvenční startér vs. frekvenční měnič - řízení pohonu snadno a levně.
Program Pavouk - dimenzování NN sítí snadno a rychle.
Program Pavouk pro výrobce rozváděčů.
Více se dozvíteZDE:
Jak na „velké“ výkonové rozváděče.
Eaton - lídr ve VN rozváděčích bez plynu SF6,
rozšiřuje portfolio o distribuční transformátory.
10. 11. Selektivita a záložní ochrana jističů.

8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.
3. 11.

www.elkov.cz

PREZENTAČNÍ DNY
V ELKOV ELEKTRO

ELKOV elektro pro Vás připravil v tomto měsíci prezentační dny.
ELKOV elektro a.s. – Centrála, ul. Kšírova 255, Brno-Horní Heršpice

1. 10.

Občerstvení

Čtvrtek

Od 7:00–15:30

6. 10.

Bez občerstvení

7. 10.

Občerstvení

Úterý

Středa

8. 10.

Od 7:00–11:30

Od 7:00–15:30
Občerstvení

Středa

Od 7:00–15:30

13. 10.

Bez občerstvení

14. 10.

Občerstvení

Úterý

Středa

Od 7:00–11:30

Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Chelčického 1656/1a, Kroměříž

1. 10.
Čtvrtek

Občerstvení
Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Severní XI 2458/1, Praha 4

7. 10.
Středa

Občerstvení
Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Na Sádkách 1799, Rychnov nad Kněžnou

16. 10.
Pátek

Občerstvení
Od 7:00–15:30

www.elkov.cz
ELKOV elektro a.s. – Náchodská 2604/21a, Praha 9

14. 10.
Středa

21. 10.
Středa

22. 10.
Čtvrtek

Občerstvení
Od 7:00–15:30
Občerstvení
Od 7:00–15:30
Občerstvení
Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – K Hájům 1068/4, Praha 13 - Stodůlky

20. 10.
Úterý

21. 10.
Středa

Občerstvení
Od 7:00–15:30
Občerstvení
Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Husova 1576, Pardubice

Každé úterý
7. 10.
Pondělí

Občerstvení
Od 7:00–15:30
Občerstvení
Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Gromešova 2238/25, Brno - Řečkovice

1. 10.
Čtvrtek

8. 10.
Čtvrtek

27. 10.
Úterý

Občerstvení
Od 7:00–15:30
Občerstvení
Od 7:00–15:30
Občerstvení
Od 7:00–15:30

www.elkov.cz
ELKOV elektro a.s. – Chmelník 1296, Zlín - Malenovice

Každou středu

5. 10.

Občerstvení
Občerstvení

Pondělí

Od 7:00–15:30

7. 10.

Občerstvení

Středa

14. 10.
Středa

Od 7:00–15:30
Snídaně
Od 7:00–10:30

ELKOV elektro a.s. – Brněnská 8, Žďár nad Sázavou

Každý čtvrtek

15. 10.
Čtvrtek

Občerstvení
Občerstvení
Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Dr. E. Beneše 125, Česká Třebová

Každou středu

6. 10.
Úterý

Občerstvení
Občerstvení
Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Vodní 613/5, Blansko

6. 10.
Úterý

6. 10.
Úterý

Občerstvení
Od 7:00–15:30
Občerstvení
Od 7:00–15:30

www.elkov.cz
ELKOV elektro a.s. – K Novému nádraží 2260, Velké Meziříčí

Snídaně

13. 10.
Úterý

Od 7:00–10:30
Snídaně

23. 10.
Pátek

Od 7:00–10:30

ELKOV elektro a.s. – Plumlovská 481/200, Prostějov

Každé úterý

Občerstvení
Občerstvení

9. 10.
Pátek

Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Trojanova 124, Kladno

Občerstvení

14. 10.
Středa

Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Purkyňova 246/18, Svitavy

Snídaně

15. 10.
Čtvrtek

Od 7:00–10:30
Snídaně

22. 10.
Čtvrtek

Od 7:00–10:30

ELKOV elektro a.s. – Doubská 1077/55, Liberec VI - Rochlice

Občerstvení

6. 10.
Úterý

Od 7:00–15:30

6. 10.
Úterý

Prezentace MILWAUKEE
S E R V I S

ELKOV elektro a.s. – Dukelská 109, Šenov u Nového Jičína

26. 10.
Pondělí

Snídaně
S E R V I S

S E R V I S

Od 7:00–10:30

www.elkov.cz
ELKOV elektro a.s. – Nádražní 1412/37D, Hustopeče

Občerstvení

6. 10.
Úterý

Od 7:00–15:30
Snídaně

8. 10.
Čtvrtek

Od 7:00–10:30

ELKOV elektro a.s. – Wagnerova 1715, Tišnov

Občerstvení

1. 10.
Čtvrtek

Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Sokolohradská 1879, Chotěboř

Občerstvení

1. 10.
Čtvrtek

Od 7:00–15:30

ELKOV elektro a.s. – Vážní 900, Hradec Králové

Občerstvení

15. 10.
Čtvrtek

Od 7:00–15:30
Občerstvení

22. 10.
Čtvrtek

Od 7:00–15:30

Těšíme se na setkání s Vámi!

kontakty
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pobočka Blansko

pobočka Brno

pobočka Brno-Řečkovice

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
e-mail: brno@elkov.cz

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 630–1515
St: 630–1630

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630
Samoobslužná prodejna:
Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 630–1630
So: 800–1300
tel.: 725 653 984

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1700

pobočka Bystřice n. Pern.

pobočka Česká Třebová

pobočka Holice

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebova@elkov.cz

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 466 682 131
e-mail: holice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1600

Provozní doba:
Po–Pá: 700-1130
1200-1530

pobočka Hradec Králové

pobočka Hustopeče

pobočka Chotěboř

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1630

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530

pobočka Jevíčko

pobočka Kladno

pobočka Kroměříž

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 777 001 240
e-mail: kladno@elkov.cz

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1200
1300–1600

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1600 (velkoobchod)
Po–Pá: 730–1700 (maloobchod)
So: 800–1200 (maloobchod)

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

pobočka Liberec

pobočka Pardubice

pobočka Praha 4

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahasporilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

Provozní doba:
Po–Čt: 630–1600
Pá:
630–1500

Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá:
700–1500
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pobočka Praha 9

pobočka Praha 13

pobočka Prostějov

Náchodská 2604/21a
193 00 Praha 9
tel.: 281 864 482
e-mail: praha@elkov.cz

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá:
700–1500

Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá:
700–1500

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

pobočka Rychnov n. Kněžnou

pobočka Sokolov

pobočka Svitavy

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1130
1200–1500

Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530
Maloprodejna:
Po–Pá: 800–1200 1300–1700
So:
800–1100

pobočka Šenov u Nového Jičína

pobočka Tišnov

pobočka Valašské Meziříčí

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1500

pobočka Velké Meziříčí

pobočka Vysoké Mýto

pobočka Zábřeh

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

náměstí Pod kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 7
 77 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 600–1530

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1130, 1230–1500

Provozní doba:
Po–Pá: 700 - 1600

pobočka Zlín

pobočka Žd’ár nad Sázavou

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 5
 77 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Brněnská 8
591 01 Žd’ár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

Kde nás najdete:

info@elkov.cz
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PŘIJĎTE SI DO ELKOVU
PRO NÁŘADÍ
A SKVĚLÝ DÁREK!
Za jednorázový nákup nářadí níže uvedených
značek v hodnotě:
3 000 Kč (bez DPH) získáte ZDARMA k nákupu

LÁHEV BOHEMIA PRESTIGE SEKT
10 000 Kč (bez DPH) získáte ZDARMA k nákupu

BRÝLE

100% UVA, UVB a UVC ochrana
technologie Litemirror
typ BLAZE III – 3 výměnná skla

20 000 Kč (bez DPH) získáte ZDARMA k nákupu

POUKÁZKU NA POHONNÉ HMOTY
V HODNOTĚ 1 500 KČ

www.elkov.cz

Nabídka platí od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020 nebo do vydodání dárků.
Nabídka se nevztahuje na akční, zlevněné a výprodejové produkty.

