SPELSBERG GmbH

Nemecká firma Spelsberg sa špecializuje na výrobu plastových krabíc a rozvádzačov na omietku.
Sídli v tom istom meste, kde bola
v roku 1904 založená. Od tej doby
sa tento rodinný podnik rozrastá,
v súčasnosti má v Nemecku dva výrobné závody. Dôraz kladie na
kvalitu
svojich
produktov,
a i vďaka svojim inováciám sa presadila nielen na nemeckom, ale
i na svetovom trhu.

Momentálne vyváža svoje výrobky
do viac ako sedemdesiatich krajín
sveta a v ôsmich krajinách Európy
má dcérske spoločnosti.
Slovenské zastúpenie bolo založené v roku 2008 a v súčasnosti zásobuje zo svojho skladu v Nitre
všetky veľkoobchody s elektroinštalačným materiálom.

V tomto krátkom prehľade
chceme ukázať náš hlavný sortiment, najpredávanejšie typy
z našej bohatej ponuky. Okrem
uvedených výrobkov ponúkame
mnoho ďalších typov.
O nich sa viac dozviete na našich
internetových stránkach, prípadne
v obsiahlom katalógu, ktorý vám
radi zdarma zašleme.

Spelsberg - popredný svetový výrobca elektromateriálu

Rozbočovacie krabice Abox

Krabice do náročných podmienok so svorkovnicou od 1,5 do 240 mm², alebo prázdne
• Odolné proti nárazu a prasknutiu
(napr. v športových halách)
• S červeným vekom pre označenie prúdových
obvodov bezpečnostného osvetlenia
• Použitie možné tiež v extrémnych podmienkach
• Dodávajú sa šedé, biele, čierne, alebo s červeným vekom

Abox - odolná krabica, obľúbená v Slovenskej a Českej republike

Krabice do betónu IBT

Firma Spelsberg má veľký sorti-

Rada IBTronic je najnovší systém

ment krabíc do betónu. Základné

pre súčasné, moderné typy svieti-

typy sa upevňujú priamo na deb-

diel. V ponuke sú aj väčšie skrine,

nenie alebo armatúru. Po prepo-

určené pre montáž prístrojov.

jení trubkami sa zalejú betónom,
preto musia byť odolné voči tlaku
a vyššej teplote tuhnúceho betónu. Dôraz sa kladie na stabilitu
systému, preto Spelsberg ponúka

Záujemcom môžeme ponúknuť
špecializovaný katalóg, ktorý sa
venuje tejto problematike podrobne.

rôzne bezpečné typy upevnenia.

IBT - prepracovaný sortiment krabíc do betónu

Rozbočovacie krabice - Základná rada

Krabice pre bežnú montáž do vlhkých priestorov, s krytím IP 55
• Montáž na drevo a podobné materiály
je možná
• Bezpečný spôsob otvárania a zatvárania
• Štandardné šedé prevedenie dopĺňajú

• Predvýrezy je možné vykrojiť z vnútra
nožom

alebo

otvoriť

priloženou

ručnou frézkou
• Patentované vonkajšie úchyty vhodné
pre pripevnenie sťahovacou páskou

farebné varianty - čierna, červená,

• Predlisované pole pre popisky

zelená, biela.

• Mnoho rôznych veľkostí

• Jednoducho tak rozlíšite prúdové
okruhy.

Spoľahlivá klasika v nemeckej kvalite

Krabice do dutých stien a kanálové krabice

Krabice do dutých stien
• Zadná stena krabíc je skosená v smere
montáže, preto nedochádza k lámaniu prívodných trubiek a vodičov
• Bezpečné zaistenie káblov proti
vytrhnutiu pre trubky do 20 mm
alebo vodiče NYM do 5 x 2,5²
• Jednoduchá montáž vďaka hornej
polohe úchytov
• Nie je nutné žiadne špeciálne náradie
• Prístrojové krabice majú integrovaný
spojovací mostík pre izolované vedenie vodičov - nie je nutný žiadny
dodatočný diel.
• Je možné spájať rôzne vysoké krabice,
mostíky sú vždy v rovnakej výške
• Vďaka tenkému okraju krabice nie je
nutné zafrézovanie, prístroje dosadnú
tesne ku stene

Kanálové krabice
• Patentované prívody s odľahčením
v ťahu
• Komfortné vloženie pripojovacích
káblov smerom zhora
• Pre vodiče až 5 x 2,5² a dátové vodiče
• Univerzálne
prístrojové
krabice
jednodielne a dvojdielne v rôznych
inštalačných výškach
• Pre spínače, zásuvky (rozteč skrutky
60mm), CEE 16 A (vzdialenosť skrutky
67mm)

Široké použitie do sadrokartónu aj do dreva

Rýchla montáž:
• Krabicu zacvaknite.
• Pripojenie prístroja sa nachádza mimo
krabice.
• Prístroj a pripojovací kábel vložte
smerom zhora a krabicu umiestnite
• Upevňovacie
skrutky
utiahnite
- HOTOVO!

Krabice so zachovaním funkčnosti v ohni

Zachovanie funkcie E30-E90 podľa DIN 4102 diel 12 s keramickými svorkami do 16 mm²
• Správne riešenie pre každý prierez a každý
prípad použitia
• Rozsiahle príslušenstvo, ako napr. hmoždinky
a prídavné vývodky sú súčasťou dodávky
všetkých krabíc.
• Montáž na káblovej trase je možná.
• Rýchla montáž vďaka vonkajšiemu upevneniu

Najväčší sortiment protipožiarnych krabíc u nás

• Odskúšané v skúšobni PAVUS
- české certifikáty
• Kompletne pripravené k okamžitej
montáži
• Možnosť dovybavenia vývodkami
KVR na krytí IP65
• Ideálne pre domácu techniku

Malé rozvádzače AK

Vysoko kvalitné rozvádzače, s vysokým stupňom krytia,
odolné, nárazuvzdorné, určené do náročného prostredia.
• Jednoduché spájanie
• Rýchla

montáž

vďaka

predmontovaným

dvojitým gumovým membránam
• Inovatívna technológia zabraňujúca tvorbe
kondenzátu
• Veľká škála rôznych typov

Spoľahlivé rozvádzače všetkých veľkostí - s vysokým krytím

Zásuvkové rozvádzače
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• Vysoké mechanické zaťaženie
• Vysoká teplotná odolnosť
• Kompaktná konštrukcia
• Použitie kvalitných zásuviek
• Skrine môžu byť spájané

STV-L - Prázdne skrine, len
s PE/N svorkovnicou
STV-S - Len vydrôtované,
vrátane zásuviek,
bez prístrojov
STV-K - Kompletne vybavené
s chráničom
STV-M - Kompletne vybavené,
bez chrániča

Náročné prostredie vyžaduje kvalitu

STG - Osadené skrine
STG-L - Prázdne skrine
Dodávame tiež skrine osadené
podľa želania zákazníka. Cena
a dodacie termíny atypických
rozvádzačov na vyžiadanie.

Priemyselné krabice TK PS , TK PC a TG
Krabice z odolných
materiálov pre
všetky prostredia
PC - polykarbonát
PS - polystyrol
ABS

• S hladkými bočnými stenami alebo

• Štrnásť základných veľkostí
• V každej veľkosti až tri rôzne výšky

• Možnosť jednoduchého spájania krabíc

• Kryt šedý alebo priehľadný
• Plast: voliteľne polystyrol (TK PS),
polykarbonát

zosilnený

s vyrážacími metrickými vývodkami
pomocou spojovacej sady

sklenými

vláknami (TK PC), alebo ABS (TG)

Individuálny výber pripevnenia

Najväčší sortiment robustných krabíc všetkých veľkostí

Priemyselné a vonkajšie skrine GEOS

é

GEOSbezpečnosť
bezpečnost
GEOS

• Prázdna skriňa s mnohými
Prázdná skříň s mnoha

certifikáciami
podľa
certifikacemi podle
UL
UL50
50

GEOS
GEOSrozmanitosť
rozmanitost
• Tri základné veľkosti
Tři základní velikosti

• V každej veľkosti dve výšky

V každé velikosti dvě výšky skříně

skrine

Šedé nebo průhledné víko

GEOS
GEOS použitie
použití
• Riadiaca, energetická
Řídicí, energetická

a komunikačná technika
a komunikační technika

• Rýchlejšia, čistejšia a jednodu-

Rychlejší, čistší a jednodušší úprava

UL
UL50E
50E

• Šedé alebo priehľadné veko

chšia úprava ako u skríň z poly-

CSA
CSA 22.2
22.2

• Rôzne
systémy uzatvárania veka
10 variant

esteru
oceli
Vhodnéalebo
pro instalaci

IEC61439
61439
IEC

• 10 variant

Odolnost proti
proti UV
• Odolnosť
UVaakorozi
korózii
Nárazuvzdornost IK09
• Nárazuvzdornosť
IK09

Různé systémy uzavírání víka

než u skříní z polyesteru nebo oceli

• Vhodné
pre
inštaláciu v interiéri
v interiéru
a venku
aOptimalizované
vonku
pro průmyslové
• Optimalizované
pre priemyselné
a venkovní aplikace
a vonkajšie aplikácie

GEOS - UV odolné väčšie skrine, nárazuvzdorné, s vysokým krytím

Zaujal Vás náš sortiment?
Ponúkame omnoho viac!
Prehliadnite si naše internetové stránky,
kontaktujte obchodného zástupcu
alebo si napíšte o kompletný katalóg - zašleme zdarma!

zastúpenie:
bawares, s.r.o.
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
www.bawares.sk/spelsberg

distribútor:
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
telefón: 037 65 86 731
e-mail: odbyt@elkoep.sk
https://eshop.elkoep.sk/

Roman Čaládi

Jozef Ševčík

obchodný zástupca ZÁPADNÁ polovica Slovenska
mobil: 0915 708 569
e-mail: caladi@elkoep.sk

obchodný zástupca VÝCHODNÁ polovica Slovenska
mobil: 0908 701 381
e-mail: sevcik@elkoep.sk

