TRACON SLOVAKIA, s.r.o.
Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251
Fax: 035/77 33 250, 77 32 281
e-mail: odbyt@tracon.sk, tracon@tracon.sk
www.traconelectric.com
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Vážený obchodný partner!
S potešením Vám predstavujeme najnovší katalóg spoločnosti TRACON SLOVAKIA s.r.o, ktorý oproti predchádzajúcemu vydaniu ponúka o niekoľko sto výrobkov viac. Iné členenie dostala kapitola Svietidlá a svetelné zdroje, pre lepšiu prehľadnosť sme ju rozdelili do dvoch samostatných častí – na podkapitolu Svietidlá
a podkapitolu Svetelné zdroje. Ponuka modulárnych prístrojov sa rozšírila o novú sériu EVO, ktorá zahŕňa ističe,
prúdové chrániče, kombinované prúdové chrániče, modulárne stykače a iné modulárne prístroje širokej palety s
jednotným vzhľadom. Dúfame, že naši zákazníci si čoskoro obľúbia aj naše nové produkty, a spolu so známymi
výrobkami sa aj tieto čoskoro objavia na regáloch obchodov. Taktiež veríme, že si vo veľkom počte nájdu uplatnenie
v zabudovanom stave tak v tuzemských ako v zahraničných elektrických inštaláciách.

ČO POSKYTUJE TRACON?
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Viac ako 7500 rôznych výrobkov
Doručenie tovaru do 24-48 hodín od objednávky
Nepretržitú kontrolu kvality
Viac ako 15 000 spokojných partnerov v 12 krajinách
Skúšky vo vlastných laboratóriách
Veľké, stabilné skladové zásoby
Postupné rozširovanie sortimentu výrobkov
Sieť obchodných zástupcov po celej krajine
Konkurencieschopné ceny
Pružnosť
Rýchle vybavovanie reklamácií
5-ročnú záruku na svietidlá LED Professional, pri použití
zvodičov prepätia vo svietidle i v ich napájacej sieti podľa
záručného listu
• E-faktúru, PRIDAJTE SA AJ VY!

Veľké, stabilné skladové zásoby
Kapacita 6.300 Europaliet
Logistické centrum 7.500 m2

SVETELNO-TECHNICKÉ LABORATÓRIUM
• Nepretržité meranie a skúšanie
• Ulbrichtova guľa s možnosťou skúšania svetelno-technických
parametrov
• Zariadenie na kontrolu elektromagnetickej kompatibility (EMC)
• Normalizované skúšanie životnosti svetelných zdrojov
• Skúšky životnosti aj v extrémnych prevádzkových podmienkach

ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ LABORATÓRIUM
ISO 9001
• Riadenie kvality
prevádzkovaný od roku
1999

• Skúšanie trhacej pevnosti, skúšanie spojov káblových koncoviek
a sťahovacích pások
• Skúšanie horľavosti zariadeniami so žeravou slučkou a automatickým plameňom
• Meranie prieraznej pevnosti elektrických prístrojov
• Kontrola ampérsekundových charakteristík ističov, tepelných
nadprúdových relé motorov
• Skúšanie starnutia plastových výrobkov
• Tepelné skúšky elektrických prístrojov
• Klimatizačná komora

Náš webshop sa obnovil!
 Nový vzhľad
 Optimalizované zobrazenie na
mobil a tablet
 Rozšírené dátové listy
výrobkov
 Filtre vlastností
 Rýchlejšie a prehľadnejšie
nakupovanie
 Porovnávací modul

