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Systemy prowadzenia przewodów

Najciekawsze rozwiązania to kanały kablowe z 
montażem gniazd bez użycia puszki (systemy szybkiego 
montażu), które zostały wprowadzone jako pierwsze 
Polskie rozwiązanie, system gniazd Emiter 45x45mm, 
kasety i puszki podłogowe oraz puszki i kolumny 
biurkowe. Wszystkie te elementy współpracują ze 
sobą i objęte są tym samym standardem wykonania.

Puszki biurkowe i podłogowe to wciąż rozszerzająca 
się dziedzina w zakresie produktów Emiter. Obecnie 
dostępne dwie rodziny: puszki uniwersalne do podłóg 
technicznych i betonowych oraz o wysokiej estetyce 
puszki aluminiowe.

W najbliższym czasie rodzina powiększy się o trzy 
puszki do podłóg technicznych oraz nowe puszki 
aluminiowe dedykowane do podłóg i biurek. W tej 
rodzinie puszka o wysokim IP.

Okablowanie strukturalne

Pełny asortyment akcesoriów dla sieci 
teleinformatycznych – system okablowania 
strukturalnego wraz z gwarancją 25 lat: kable 
światłowodowe i miedziane oraz akcesoria: gniazda 
teleinformatyczne kategorii 5e, 6 i 6A, szafy 
teleinformatyczne stojące i wiszące, panele krosowe.

Przedsiębiorstwo Emiter to ponad 
20 lat doświadczeń w branży 
elektrotechnicznej i teleinformatycznej

Emiter Katowice – 
nowoczesne rozwiązania 
teleinformatyczne.

W okablowaniu na szczególną uwagę zasługują 
szafy teleinformatyczne, aktualnie 5 serii szaf 10” i 19” 
stojące i wiszące. Wysoka estetyka i jakość przyjazna 
instalatorom pozwala na stały rozwój tego produktu. 
Obecnie trwają prace nad wersją STANDARD szafek 
wiszących, dla instalatorów wymagających bardzo 
niskiej ceny przy przyzwoitej jakości. Szukając szaf 
teleinformatycznych pytaj o produkty z dopiskiem 
DOBRA OFERTA, w nich otrzymasz w gratisie np.: 
wentylatory, półki, śruby – zgodnie z opisem.

Szkolenia

Przedsiębiorstwo Emiter słynie z systemu szkoleń 
instalatorów i projektantów, często organizowanymi 
wraz z hurtowniami. Szkolenia przede wszystkim 
techniczne i przekazujące nowoczesną wiedzę z 
zakresu rozwiązań IT oraz Inteligentnego budynku, 
a ostatnio także z dziedziny fotowoltaiki, zakończone 
są certyfikatami. Certyfikaty CI IT uprawniają do 
uczestniczenia w przetargach publicznych i innych.
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