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* Výhradný distribútor domácich elektrospotrebičov CATA pre Slovenskú republiku * 
* Distribútor poistkových systémov Cooper Bussmann pre Slovenskú republiku * 
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To čo dávno hľadáte... 
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Vážení priateliaVážení priateliaVážení priateliaVážení priatelia    !!!!    

    
V Malackách dňa: 27.7. 2009 

 

Tento list Vám bol zaslaný elektronickou, alebo klasickou poštou na základe Vášho predchádzajúceho písomného, osobného, 
alebo telefonického súhlasu, alebo súhlasu Vášho kolegu. Slúži ako informácia predchádzajúca prípadnému stretnutiu, alebo 
ako následný krok po našom osobnom stretnutí. 

     

Vec: Vec: Vec: Vec: PPPPredstavenie distribútora redstavenie distribútora redstavenie distribútora redstavenie distribútora Cooper Bussmann Cooper Bussmann Cooper Bussmann Cooper Bussmann pre SRpre SRpre SRpre SR    
 
Dobrý deň.  
Vážené dámy, vážení páni! 
 

V zmysle našej predchádzajúcej komunikácie Vám zasielam nasledovnú informáciu. 
 

Spoločnosť ELMAT SLOVAKIA s.r.o.ELMAT SLOVAKIA s.r.o.ELMAT SLOVAKIA s.r.o.ELMAT SLOVAKIA s.r.o., , , , so sídlom v Malackách,  
ako partnerpartnerpartnerpartner nadnárodnej spoločnosti Cooper Industries Ltd.Cooper Industries Ltd.Cooper Industries Ltd.Cooper Industries Ltd.,  
je dje dje dje distribútorom výrobkov istribútorom výrobkov istribútorom výrobkov istribútorom výrobkov jej jej jej jej divízie Cooperdivízie Cooperdivízie Cooperdivízie Cooper    Bussmann Bussmann Bussmann Bussmann pre Slovenskú republiku.pre Slovenskú republiku.pre Slovenskú republiku.pre Slovenskú republiku.    
 
Od júla 2009 primárne distribuujeme   
vysokorýchlostné poistky pre istenie polovvysokorýchlostné poistky pre istenie polovvysokorýchlostné poistky pre istenie polovvysokorýchlostné poistky pre istenie polovodičovodičovodičovodičov (HSF - High Speed Fuses, inými 
výrobcami označované aj Ultra Rapid), 
 
dodávame však aj Poistkové systémyPoistkové systémyPoistkové systémyPoistkové systémy    nízkonapäťové, vysokonapäťové, North american nízkonapäťové, vysokonapäťové, North american nízkonapäťové, vysokonapäťové, North american nízkonapäťové, vysokonapäťové, North american 
standard, British standard, European style astandard, British standard, European style astandard, British standard, European style astandard, British standard, European style a    ďalšieďalšieďalšieďalšie. 
 
Informácie oInformácie oInformácie oInformácie o    výrobkoch Cooper Bussmannvýrobkoch Cooper Bussmannvýrobkoch Cooper Bussmannvýrobkoch Cooper Bussmann nájdete na stránke: www.bussmann.com 
Informácie v slovenskom jazyku sú dostupné na: www.elmat.sk   
Kontaktná osoba: Gabriel Puškáč, tel.: 0903 430 803. 
Dopyty prosím smerujte na: elmat@elmat.sk  
    
V prípade, že tento sortiment korešponduje s Vašou činnosťou a vyvolá aspoň náznak 
záujmu z Vašej strany, rád sa stretnem na osobnom stretnutí s Vami, alebo Vami 
poverenou kompetentnou osobou.  
Stretnutie bude konštruktívne - zamerané na špecifikáciu oblastí, ktoré budú pre Vašu 
spoločnosť prínosom. Následne sa budeme venovať bodom Vášho záujmu a obchodným 
podmienkam. 
 
Ďakujem za Váš čas a prajem Vám príjemný deň. 
S pozdravom 

 
Gabriel Puškáč  

konateľ spoločnosti 
ELMAT SLOVAKIA s.r.o. 

e-mail: puskac@elmat.sk 
 


