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Výběr referencí



Chytrý domov & 

Chytrá elektroinstalace

V posledních letech se nově chytrá elektroinsta-

lace velmi rychle rozvíjí i v průmyslovém prostře-

dí. Společnost ELKO EP stále sleduje tyto trendy, 

a proto uvedla na trh novou generaci systému 

iNELS. Pro svou všestrannost splňuje systém poža-

davky na různé typy budov - od bytů přes rodinné 

domy, vily až po hotely a komerční budovy.

V této brožuře můžete najít výběr z více než 

5 000 instalací, kde hraje hlavní roli systém iNELS. 

Reference jsou seřazeny podle typu budov, který-

mi se můžete nechat inspirovat pro instalaci ve 

Vašem projektu.

www.inels.cz
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BYT &
APARTMÁN
Máte byt nebo dům se zavedenou elektroistalací? 

Nemusíte se obávat. I pro Vás máme řešení. Bez-

drátová verze systému iNELS RF Control funguje, 

jak již název napovídá bezdrátově, takže není třeba 

instalovat nebo přeskupovat kabely.

Bezdrátový systém iNELS RF Control obsahuje 

funkce k řízení spotřebičů, stmívání světel, tepelné 

regulaci a časování žaluzií a rolet. Klasické i dotyko-

vé panely jsou k dispozici v moderních designech. 

Pro pohodlnější řízení Vaší domácnosti (ať už jste 

doma nebo na cestách) existují také aplikace pro 

chytré telefony nebo tablety.

www.inels.cz/byt



Výhody

Žádné demolice

Instalace nevyžaduje žád-

né stavební úpravy. 

Flexibilita

Stěhujete se?

Možnost přesunutí bez-

drátového vypínače kam-

koliv je pro Vás výhodné. 

Plánování

Až pět různých progra-

mů, které mohou být na-

staveny v jednom dnu.

Scény

Jedním tlačítkem je mož-

né aktivovat více povelů 

najednou.

Rozšiřování

Systém je možno lehce 

rozšířit o nové jednotky 

a funkce.
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Mezonetový byt

Praha, Česká republika

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Realizace: iNELS Česká republika

• soukromé kino

• 10 stmívaných, 35 spínaných světel

• sauna, whirlpool
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Nikola Tesla

Praha, Česká republika

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Realizace: iNELS Česká republika

• 8 bytů

• LARA Interkom 

• řízení osvětlení
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• 6 stmívaných, 25 spínaných světel

• řízení žaluzií a rolet

• individuální řízení topení

Podkrovní byt

Praha, Česká republika

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Realizace: iNELS Česká republika
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• bezdrátové řízení

• řízení osvětlení

• integrace domácích spotřebičů

Bytová jednotka

Prostějov, Česká republika

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Realizace: iNELS Česká republika



DŮM & 
VILA
Pro větší domy a vily doporučujeme řešení iNELS 

BUS System. Základem je komunikační sběrnice, 

která propojuje všechny senzory, ovladače a prvky 

systému. Vše je spojeno s centrální jednotkou 

v rozvaděči, která je mozkem celého systému 

a určuje, jak budou jednotlivé části pracovat.

Výhodou je nejen množství funkcí, které iNELS BUS 

System nabízí, ale také možnost integrace zařízení 

od jiných výrobců - kamery, spotřebiče, klimatizace, 

rekuperace, tepelná čerpadla, solární systémy, 

fotovoltaické systémy, měření spotřeby energií 

a mnoho dalšího.

www.inels.cz/vila



Vzdálené monitorování

Výhody

Zabezpečení

Integrovaný zabezpečova-

cí systém Vás chrání nejen 

před zloději, ale také před 

únikem plynu či požárem.

Úspory

Správnou regulací teploty 

a propojení technologií 

v domě můžete dosáhnout 

podstatných úspor.

Automatizace

Všechny funkce mohou bě-

žet na pozadí a Vás nemusí 

obtěžovat. 

Design

Skleněné nástěnné ovla-

dače v bílé nebo černé 

barvě budou sedět každé-

mu interiéru.

Ať už jste doma nebo na 

cestách, máte svůj dům stá-

le pod kontrolou díky Vaše-

mu chytrému telefonu.
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Tegra House

Vilnius, Litva

• pasivní dům - dřevostavba

• řízení vzduchotechniky a stínění

• kamerový systém

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Závlaha 

Realizace: ELKO EP Export
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Vila

Brno, Česká republika

• 10 LARA Interkom

• řízení bazénové technologie

• 24 stmívaných, 48 spínaných světel

• řízení žaluzií a rolet

• HVAC – rekuperace

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Závlaha 

Realizace: iNELS Česká republika
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Vila

Brno, Česká republika

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Závlaha 

Realizace: iNELS Česká republika

• integrovaný zabezpečovací systém

• 10 stmívaných, 35 spínaných světel

• sauna, whirlpool

• ovládání domácích spotřebičů
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Vila

Dubaj, SAE

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Závlaha 

Realizace: ELKO EP Dubaj

• řízení zavlažování zahrady 

• integrace domácích spotřebičů 

• LARA Interkom
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Hissen Al Outoum

Ammán, Jordánsko

• integrace zařízení 3. stran

• záplavové senzory

• GSM komunikátor

• řízení solární elektrárny 

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Závlaha 

Realizace: ELKO EP Export
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Mahmoud Jaber

Ammán, Jordánsko

• 24 pokojů

• kompletní systém, včetně řízení HVAC

• iNELS Multimédia, 18 zón

• LARA Interkom, videotelefon 

• zahradní zavlažování

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Závlaha 

Realizace: ELKO EP Export
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Ostrovní vila

Veľký Lapáš, Slovensko

• soběstačný pasivní dům

• řízení venkovních žaluzií na 

základě intenzity slunce

• integrace solárních a fotovoltaic-

kých panelů 

• řízení 3 tepelných čerpadel 

a akumulační nádrže 

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Závlaha 

Realizace: ELKO EP Slovensko
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Vila

Hlušovice, Česká republika

• řízení vnitřních i venkovních světel, 

zásuvek pro TV, lamp a rolet

• řízení přes GSM - otevření 

předních dveří

• řízení zahradního zavlažování

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

Spínání spotřebičů 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Kamery 

Interkom 

Audio / Video 

Závlaha 

Realizace: iNELS Česká republika



HOTEL
iNELS byl vyvinut nejen pro řízení technologií 

v bytových domech a kancelářích, ale také pro hote-

ly a všude tam, kde je třeba přístup více jednotlivců.

iNELS ve formě GRMS (řešení pro ovládání hote-

lového pokoje) umožňuje nejen řízení osvětlení, 

klimatizace nebo příchodu na pokoj, ale často řídí 

i hudbu nebo televizi. To vše díky centrálnímu do-

tykovému panelu. Panel může být z přírodních dře-

věných materiálů, kovu, kamene nebo luxusního 

skla. Standardně zákazníkům nabízíme přizpůso-

bení - popis symbolů laserem na skleněné panely 

podle jejich specifi kace.

www.inels.cz/hotel



Výhody

Přizpůsobení hostům

Díky integraci v hotelovém 

systému je možné vytvořit 

pokojovou scénu při regis-

traci hostů.

GRMS

Řešení pro ovládání 

hotelového pokoje.

Komfort

Kombinace automatic-

kého osvětlení na zákla-

dě pohybu a centrálního 

ovládání na pokoji.

Nerušit

Hosté mohou dát jedno-

duše vědět, jestli chtějí 

pokoj uklidit nebo nechtějí 

být rušeni.

Spořič energie

Když host odejde z po-

koje, systém automaticky 

vypne všechny elektronic-

ké zařízení.
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Marriott Marquis

Dauhá, Katar

• 5 hvězdičkový hotel v Dauhá

• 44 pater, 397 pokojů, 182 apartmánů, 

18 zasedacích místností

• řízení osvětlení, HVAC, přístupů

• odchodové tlačítko (vše vypnout)

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení 

DALI řízení 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Přístup 

Audio / Video 

BMS řízení 

Realizace: ELKO EP Export
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Movenpick

Dubaj, SAE

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení 

DALI řízení 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Přístup 

Audio / Video 

BMS řízení 

• 255 pokojů, 21 400 m2, 530 jednotek, 

1600 světelných okruhů

• řízení spotřebičů a světel

• řízení HVAC

• garážové dveře a zásuvky

Realizace: ELKO EP Dubaj
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Wyndham Grand

Istanbul, Turecko

• řízení osvětlení v každém pokoji, 

společných prostorech 

a konferenčních místnostech

• 3000 světelných okruhů řízených DALI 

• EMDC jednotky

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení 

DALI řízení 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Přístup 

Audio / Video 

BMS řízení 

Realizace: ELKO EP Export
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Meydan

Dubaj, SAE

• řízení osvětlení

• scény na křišťálových lustrech 

a hvězdné nebe ve foyer 

• audio/video systém

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení 

DALI řízení 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Přístup 

Audio / Video 

BMS řízení 

Realizace: ELKO EP Dubaj
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Cal Reiet Santanyi

Malorka, Španělsko

• řízení bazénové technologie 

• ovládání fontán 

• řešení pro ovládání hotelového pokoje

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení 

DALI řízení 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Přístup 

Audio / Video 

BMS řízení 

Realizace: ELKO EP Španělsko
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Merit Royal Premium

Kyrenia, Kypr

• 125 pokojů

• kompletní řízení hotelových pokojů

• scény: příchod/odchod a den/noc

• řešení pro ovládání hotelového pokoje

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení 

DALI řízení 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Přístup 

Audio / Video 

BMS řízení 

Realizace: ELKO EP Export
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Baltazár Boutique

Budapešť, Maďarsko

• přístupový systém - karty a čipy 

• scény osvětlení v restauraci 

• centrální dohled z PC 

• aplikace iHC i pro hosty hotelu 

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení 

DALI řízení 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Přístup 

Audio / Video 

BMS řízení 

Realizace: ELKO EP Maďarsko
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Hotel Farma

Poříčí, Česká republika 

• světelné scény

• řízení topení

• řízení rolet

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení 

DALI řízení 

Žaluzie / Rolety 

HVAC 

GRMS 

Přístup 

Audio / Video 

BMS řízení 

Realizace: iNELS Česká republika



KOMERČNÍ
BUDOVA
iNELS nachází stále více využití v široké sféře ko-

merčních budov - obchody, kanceláře, restaurace, 

nemocnice, ale také historické budovy a výrobní haly. 

iNELS ovládá nejen světla a klimatizaci, ale je také 

možné využít řízení přístupu nebo stínění, ovládání 

audio/videa a kamerového systému.

Důraz je kladen na jednoduché ovládání, efektivní 

využití energií a bezpečnost provozu. Všechny tyto 

požadavky iNELS splňuje. 

www.inels.cz/komercni-budova



Výhody

Připojení k BMS

iNELS lze jednoduše připo-

jit k Building Management 

Systemu. 

Úspora energií

Vhodná regulace šetří ná-

klady na provoz budov 

z hlediska vytápění, chla-

zení, ohřevu vody, atd. 

Automatizace

Na základě času, intenzity 

světla, pohybu a ostatních 

kritérií je možné automatic-

ky řídit osvětlení, stmívání, 

topení nebo klimatizaci. 

Přístupový systém

Systém řídí přístup za-

městnanců a návštěvníků 

do různých částí budov, na 

základě přístupových práv. 

Všestrannost

Systém je vhodný k instala-

ci ve velkých i malých pro-

storech.
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Promeko

Olomouc, Česká republika

• 27 bytů, 4 komerční prostory

• řízení vytápění, žaluzií, klimatizace 

• centrální telefon a interkom 

• detektory pohybu a automatická inten-

zita osvětlení ve společných prostorech 

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

BMS řízení 

Realizace: iNELS Česká republika
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Kancelářská budova

Uherské Hradiště, ČR

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

BMS řízení 

• 3 podlaží, 30 kanceláří

• energeticky úsporná budova

• automatické řízení osvětlení

• integrace vzduchotechniky a výtahů 

Realizace: iNELS Česká republika



34

Wellness centrum

Petrovice, Česká republika

• 47 stmívaných, 63 spínaných světel

• řízení 30 m RGB pásků

• ovládání keramických lehátek, 

vířivek, bazénů 

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Audio / Video 

Realizace: iNELS Česká republika
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Pánský klub Inflagranti

Ibiza, Španělsko

• řízení osvětlení interiéru i exteriéru

• 500 m RGB pásků

• audio systém

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Audio / Video 

Realizace: ELKO EP Španělsko
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Kancelářské centrum

Ammán, Jordánsko

• více než 100 kanceláří

• přístupový a docházkový systém

• stínění dle intenzity slunce 

• vypnutí klimatizace při otevření oken

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Měření energií 

BMS řízení 

Rolety 

Realizace: ELKO EP Export
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Kino Corvin

Budapešť, Maďarsko

• 6 kinosálů

• DALI řízení LED matic (800 světel)

• scény pro projekci

• řízení vytápění a klimatizace 

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Měření energií 

BMS řízení 

Audio / Video 

Realizace: ELKO EP Maďarsko
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iNELS Café

Praha, Česká republika

• spojení showroomu a bistra 

Jan Paukert

• 70 míst na prostoru 450 m2

• z iPadu na každém stole je možné 

ovládat vybrané funkce a nastavit 

své místo

• 4 stoly s 32“ full screen dotykovým 

panelem se speciální aplikací

• samostatný 15 m2 iNELS showroom

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Audio / Video 

Rolety 

Řízení přístupu 

Realizace: iNELS Česká republika
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Centrum bydlení Kaštanová

Brno, Česká republika

• 14 showroomů, 40 kanceláří

• 200 okruhů stmívaných osvětlení

• DALI řízení 45 okruhů

• iNELS Multimedia

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Audio / Video 

Rolety 

Řízení přístupu 

Realizace: iNELS Česká republika
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Zámek

Holešov, Česká republika

• řízení (stmívání / spínání) osvětlení

• dotykové panely

• elektrická požární signalizace

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

BMS řízení 

Realizace: iNELS Česká republika
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Dům Mistra Jana Husa

Husinec, Česká republika

• rekonstrukce v roce 2015, muzeum 

a expozice

• ovládání osvětlení exponátů, scény

• ovládání z dotykových panelů

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Řízení přístupu 

Realizace: iNELS Česká republika
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Buddha Palace

Thimphu, Bhútán

• řízení nasvětlení historických 

částí interiéru 

• scény dle přítomnosti návštěv 

• zabezpečovací systém 

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

BMS řízení 

Realizace: ELKO EP Export
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Domov pro seniory

Karviná, Česká republika

• 40 pokojů a 2 společné prostory

• řízení osvětlení automaticky na 

základě venkovní intenzity světla 

• řízení vytápění jednotlivých pokojů 

• propojení iNELS s tísňovými tlačít-

ky DALLAS pro přivolání zdravotní 

sestry v krizových situacích

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

BMS řízení 

Realizace: iNELS Česká republika



44

Alancha Besiktas

Istanbul, Turecko

• komplexní řízení osvětlení

• audio systém

• HVAC a tepelné čerpadlo

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Audio / Video 

Realizace: ELKO EP Export
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Roxanne‘s Bar

Nikósie, Kypr

• provozní a účelové osvětlení

• světelné scény

• video promo zóny

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Audio / Video 

Realizace: ELKO EP Export
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Johnny Rockets

Nikósie, Kypr

• řízení systému LED osvětlení

• rezervační systém

• funkce řízeny pomocí touch panelů

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

BMS řízení 

Realizace: ELKO EP Export
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Kanceláře Alza.cz

Praha, Česká republika

• individuální řízení osvětlení 

v každé kanceláři 

• regulace dle intenzity 

venkovního osvětlení

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Rolety 

Realizace: iNELS Česká republika
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BMW Showroom

Moskva, Rusko

• řízení LED tray osvětlení dle 

venkovní intenzity 

• elektrická požární signalizace 

• zabezpečení: detektory, kamery, 

čtečky karet

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Řízení přístupu 

Realizace: ELKO EP Rusko
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Euroauto

Holubice, Česká republika

• řízení LED světel

• řízení HVAC 

• zabezpečení: detektory, kamery

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

BMS řízení 

Realizace: iNELS Česká republika
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Hyundai

Nošovice, Česká republika

• 736 průmyslových LED svítidel 

v rámci retrofi tu osvětlení haly

• centrální řízení DALI předřadníků 

prostřednictvím EMDC-64M

• ovládání jednotlivých zón přes 

dotykové panely

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Řízení přístupu 

Realizace: iNELS Česká republika
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Velkoobchod KVETA

Trenčianske Stankovce, Slovensko

• řízení průmyslového osvětlení 

• integrace výtahů, nakládací rampy

• vytápění a řízení vzduchotechniky 

Řízení

Ovládání spotřebičů 

Osvětlení / Stmívání 

DALI řízení / DMX řízení 

Automatické scény 

HVAC 

GRMS 

Monitorovací centrum 

Měření energií 

Řízení přístupu 

Realizace: ELKO EP Slovensko
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www.euronics.cz

www.datart.cz

www.bauhaus.cz

www.nedis.com

www.emaxme.com

www.castorama.pl

Retail

Výběr z referencí:

iNELS má 7 Chytrých sad, které 

jsou tématicky nakonfigurovány 

a přednastaveny tak, že jejich 

zapojení zvládne každý. 

Vytvoř si svůj chytrý domov
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www.alza.cz

www.dumpodpalcem.cz

www.sferis.pl

www.icover.ru

Eshop

Výběr z referencí:

Kromě kamenných obchodů se 

Chytré sady prodávají i na 

specializovaných eshopech.

Jednodušší cesta k chytrému světu
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Relé

ELKO EP je světový leader v oblasti vývoje 

a výroby elektronických relé pro domovní 

a průmyslové elektroinstalace. V portfoliu 

máme více jako 150 typů relé a vyrábíme je také 

v provedení OEM pro významné světové značky. 

Provádíme vývoj a úpravu dle zadání zákazníka, 

stejně tak jako nabízíme naše vlastní typy relé 

pod Vaší obchodní značkou.
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Fakta a statistiky
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ELKO EP Holding

www.elkoep.cz

Rusko

SAE

Španělsko

Německo

Česká republika

Polsko

Ukrajina

Rakousko

Maďarsko

Slovensko

USA

Turecko

Írán

Saudská Arábie
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