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Vážení čtenáři,
hrnek s kávou a zjistíte, že je fajn

Roll..Profi

vydávat v tištěné verzi a distribuo-

si jednou za čas takto odpočinout.

Odvíječky kabelových cívek a svazků

vat přes naše obchodní zástupce.

A protože čas i šéfové jsou neúpro-

Bachmann Coni Duo

znáte-li naši společnost, jistě víte, že

jsme se rozhodli, že ho budeme

od roku 2009 vydáváme firemní
elektronický občasník BESTInfo.
Tato forma komunikace je ale

Obsah čísla

První číslo občasníku, které

sní a hrnek s kávou není bezedný,

v dnešní době poněkud zrádná

mimochodem mění jméno na

bude mít náš občasník pouze čtyři

a pomíjivá. Zpráv, které plní naše

BESTNews, právě držíte v ruce.

strany  Strany plné informací

e-mailové schránky, je čím dál více.

Elegantní zásuvková jednotka

Theben theLEDA
Výkonné LED reflektory s čidlem pohybu

Tištěná forma občasníku má

o produktových novinkách, zajíma-

Kvůli tomu nasazujeme stále více

jedno velké plus: dostanete-li ho

vostech z oboru, ale i života z naší

f-tronic E5000

prostředků na filtrování či bloko-

do ruky, s velkou pravděpodob-

společnosti.

Vzduchotěsná krabice pro elektroniku

vání zpráv nebo obsahu. Ve finále

ností na chvíli zapomenete na své

se tak může stát, že zpráva, byť

běžné starosti, odpoutáte se od

zpříjemnili, připravili jsme pro vás

je korektní a obsahově zajímavá,

obrazovky monitoru, notebooku,

soutěže a ankety o zajímavé ceny.

vůbec nedorazí svému příjemci.

tabletu či telefonu, sesunete se

My chceme, aby náš občasník
našel svého příjemce vždy, a proto

Abychom vám čtení ještě více

do pohodlné polohy svého křesla

Příjemné čtení přeje za kolektiv EST

či kancelářské židle, zamícháte

Michal Dusil, odd. marketingu

NOVINKA U EST
Odvíječky kabelových cívek a svazků

Katalogy Walther
Nové tištěné katalogy CEE a Procon
A další: nové webové stránky, showroom
a školicí místnost, expozice na Amperu,
soutěž o ceny
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Představujeme

Original je jen jeden!
Na trhu je mnoho odvíječek kabelových cívek, ale „Original“ je jen jeden!
S ním i celá řada dalších produktů Roll..Profi® umožňuje rychlé, bezpečné
a hlavně jednoduché odvíjení kabelu z cívky či kabelového svazku.
Před 35 lety vyrobil Johannes

došlo v roce 1980 – vylepšené od-

Lübbering první odvíječku kabe-

víjení, zakulacené tvary bez ostrých

lových cívek. Začal tak triumfální

hran, pogumované nohy pro větší

úspěch celé rodiny produktů pod

stabilitu (s možností náhrady za

chráněným názvem Roll..Profi®.

kolečka s/bez brzdy). To vše s důra-

Ačkoli byla často kopírována, od-

zem na eliminaci rizika zranění při

víječka vyrobená firmou Lübbering

obsluze.

proslula jako „Original“ – a tím
zůstává dodnes.
V průběhu času byly provedeny

Postupně se řada produktů rozšiřovala o další na odvíjení ohebných
hadic, tzv. „husích krků“ či kabelo-

menší změny, které vedly ke zlep-

vých svazků. Například Original XL

šení. Princip fungování ale úspěšně

je koncipován jako větší bratříček

pokračuje a je oceňován uživateli

odvíječky Original, určený pro

po celém světě. K výrazné změně

odvíjení extra širokých cívek.

Ke stažení
Roll..Profi
Přehled produktů a technické informace najdete
v přehledovém prospektu. Stahujte přes QR kód nebo
ze stránek www.est-praha.cz (sekce Ke stažení).

Novinka
 Začlenění do povrchu stolu

Bachmann CONI DUO
Nová oboustranná zásuvková jednotka

 Minimální vestavná hloubka, robustní provedení rámu
 Integrované kartáčové těsnění
 Volný výběr konfigurace
 Rychlá výměna celé zásuvkové jednotky
 Možnost dodatečné montáže

CONI DUO představuje ideální řešení pro úzké pracovní plochy stolu například v konferenčních či školicích místnostech. Umožňuje volný přístup k napájecím a datovým přípojkám
z obou stran stolu. Díky minimální vestavné hloubce zůstává prostor pod stolem zcela volný.
Zásuvková jednotka CONI DUO splývá s povrchem stolu. Když chcete použít některou
přípojku, otevřete kryt, připojíte kabel a kryt opět zavřete. Díky kartáčovému těsnění krytu
nedochází k uskřípnutí kabelu. Harmonický vzhled neporušené roviny stolu zůstává zachován.
Předností CONI DUO je jednoduchá montáž, kdy je potřeba vyříznout pouze jeden montážní
otvor a volitelná konfigurace datových přípojek.

Ke stažení
Coni Duo
Podrobné informace o Coni Duo najdete
v produktovém listu. Stahujte přes QR kód nebo
ze stránek www.est-praha.cz (sekce Ke stažení).
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 Potřebujete se zeptat? Volejte na tel. 266 090 711 nebo pište na adresu obchod@est-praha.cz

Rychlejší, jasnější!

Theben theLEDA E
Silný LED reflektor s čidlem
pohybu (variabilně bez čidla)

theLEDA E30

Silný LED reflektor, zajišťující 100% jas ihned po zapnutí, je ideální pro boční a zadní vchody, příjezdové cesty
i parkovací stání. Spolehlivě a rychle osvítí prostor, a tím pomáhá chránit vás i váš majetek. Má velký prostor pro
zapojení a integrovanou funkci testování, což maximálně zjednodušuje instalaci. Díky velmi nízké spotřebě
energie ve třídě A+ (theLEDA E30) chrání životní prostředí i vaši peněženku!
theLEDA E10

theLEDA E20

 Tři varianty modelu s 10 W (700 lm), 20 W (1300 lm) a 30 W (2300 lm)
 Rozsah snímání 12 m, úhel pokrytí 180°
 Otočné a sklopné čidlo, otočný reflektor

Ke stažení

 Automatické řízení osvětlení v závislosti na přítomnosti a jasu

theLEDA

 Rozšíření pro osvětlení větších ploch připojením dalších reflektorů

Podrobné informace o theLEDA najdete
v produktovém listu. Stahujte přes QR kód nebo
ze stránek www.est-praha.cz (sekce Ke stažení).

 Černé / bílé provedení (BK / WH)
 I v provedení bez čidla pohybu (theLEDA E10L / E20L / E30L)

f-tronic E5000
Vzduchotěsná krabice do dutých stěn pro elektroniku
Technika, která Vás nadchne! S novou krabicí pro elektronické moduly měníme kvalitu instalace do dutých stěn. Rychleji už to nejde! Montáž jedním
otvorem znamená pohodlnou a rychlou montáž. Přednosti dvojkrabice zůstávají zachovány. Máte tak dostatek místa k dodržení poloměru ohybu zejména při instalaci datových kabelů a můžete pohodlně instalovat elektronické
moduly v postranním tunelu.

Ke stažení
 Až 70% časová úspora při montáži

E5000

 Montáž jedním otvorem

Podrobné informace o krabici E5000 najdete
v produktovém listu. Stahujte přes QR kód nebo
ze stránek www.est-praha.cz (sekce Ke stažení).

 Prostor po straně na napojení všech běžných relé a aktorů
 Bezproblémové dodržení poloměru ohybu u síťových kabelů

Katalogy Walther
Nové tištěné katalogy CEE
a Procon

Ke stažení
Walther CEE
Katalog stahujte přes QR kód nebo
ze stránek www.est-praha.cz
(sekce Ke stažení).

Walther Procon
Katalog stahujte přes QR kód nebo
ze stránek www.est-praha.cz
(sekce Ke stažení).
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Co se děje v EST

www.fb.com/estsro

Nové webové stránky EST
Současné webové stránky EST běží již od roku 2008. To je v oblasti
IT velmi dlouhá doba, neboť nové technologie a trendy přicházejí
na světo světa v poměrně krátých časových intervalech. Sebekriticky
přiznáváme, že naše stránky v dnešní době současné technologie
a trendy již nesplňují.
Připravujeme tedy zcela nové webové stránky, které odpovídají dnešním požadavkům. Mají nejen nově zpracovaný obsah, ale
i moderní, tzv. responsivní design (stránky se automaticky přizpůsobí
displeji zařízení, na kterém si webové stránky prohlížíte). Věříme, že
se vám stránky budou líbit a že v nich snadno najdete vše, co budete
hledat. Stránky spustíme v dohledné době, sledujte nás!

www.est-praha.cz

Nový showroom a školicí místnost
Naše společnost zastupuje na

Kromě statických produktů,

Dále budou v showroomu vysta-

českém a slovenském trhu velké

jako jsou např. produkty F-TRONIC

veny designové produkty značek

množství zahraničních firem.

nebo WALTHER, si zde můžete

SIEDLE, BACHMANN či TENSE.

Katalogy dodavatelů mají desítky

prohlédnout a vyzkoušet i řadu

To ale není vše!

či stovky stran. Jen těžko si před-

funkčních. Namátkou čidla pohybu

Součástí showroomu budou

stavit, kolik tisíc položek zboží to

a přítomnosti, analogové a digitální

i místnosti pro technická školení

ve skutečnosti je.

spínací hodiny či soumrakové spí-

a prezentace. Sledujte náš Face-

Základní obrázek o produktech si

nače THEBEN, snímače otisků prstů

book nebo novinky na webových

ale udělat můžete – a to již brzy

EKEY, zkoušečky a měřicí přístroje

stránkách, kde se včas dozvíte více

v našem novém showroomu!

BENNING, aj.

informací.

Soutěž

Úspěšný AMPER 2015
V březnu se ukutečnil tradiční

jak snadné je protahovat kabely

více než 10 kg popcornu v origi-

Vylosovaný výherce získá praktický Bluetooth

mezinárodní veletrh Amper.

pomocí protahovacích per a pisto-

nálních kelímcích EST + Bachmann.

dálkový ovládač pro mobilní telefon

Po více jak 10 letech jsme se

le Runpotec nebo jak snadno lze

Díky nim jsme byli vidět i daleko od

(Android, iOS), druhý a třetí obdrží balíček

vrátili s velkou expozicí, a to hned

odvíjet kabely z cívky na odvíječce

naší expozice 

dárkových předmětů Bachmann. Nápovědu

u hlavního koridoru vedle značek

Roll..profi.

jako ABB nebo OBO Bettermann.

Měli jsme radost z velké návštěv-

hledejte v katalozích a prospektech dodava-

K veletrhu patří i dobrá nála-

nosti i z ohlasů jak veřejnosti, tak

telů, stáhnout je můžete na našich webových

Na 100 m jsme prezentovali

da a spousta drobných dárečků.

vás, našich zákazníků, kteří jste se

stránkách.

celou škálu našich produktů vč.

Například jsme rozdali přes 500 ks

na veletrh přišli podívat. Děkujeme

novinek. Dále jsme demonstrovali,

slunečních brýlí Bachmann a také

vám ještě jednou!
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Soutěžní otázky:
1) Jakou nosnost má odvíječka Roll..profi VarioClou?
a) 80 kg

b) 140 kg

c) 700 kg

2) Jaké designové ocenění získala zásuvková jednotka
Bachmann Twist?
a) iF Product Design

b) Good Design

c) RedDot Design

3) Kolikaletou garancí se chlubí elektromechanické
schodišťové spínače Theben ELPA 8?
a) 5 let

b) 8 let

c) 10 let

Správné odpovědi zašlete nejpozději do 31. 5. 2015 na e-mail
marketing@est-praha.cz. Do předmětu zprávy uveďte heslo
„Soutěž“. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje (celé jméno,
Výherci budou kontaktováni e-mailem a rovněž je uveřejníme
Více fotografií na

v BESTNews 02/2015. Přejeme hodně štěstí v soutěži!

www.fb.com/estsro

Občasník BESTNews vydává Elektro-System-Technik s.r.o., Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9. Dotazy, náměty a připomínky zasílejte na e-mail marketing@est-praha.cz. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.
V občasníku jsou uvedeny QR kódy s přímým odkazem na doplňující obsah. QR čtečku můžete do svého mobilního zařízení stáhnout (podle verze operačního systému) na Google play, App Store či Windows Phone Store.
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adresa vč. PSČ, telefon), kam v případě výhry cenu zaslat!

