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Garážová vrata a pohony
Centrální vysavače
Komplexní elektroinstalace

Garážová vrata a pohony Hörmann

Vrata, pohony, mříže, závěsy, brány, dveře, zárubně.
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Centrální vysavače Husky

Výkonné centrálních vysávací jednotky, vysavačové
zásuvky a řada doplňků.
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Komplexní elektroinstalace

Elektromontáže a opravy, hromosvody, topné
kabely, elektrorevize, projekty...
str. 6

Prodej

Prodej a montáž osvětlovací techniky a prodej bytových
doplňků.
str. 7

Výklopná vrata

Nejprodávanější vrata v Evropě. Osvědčená výklopná vrata. Přes
30 motivů vrat v ocelovém nebo dřevěném provedení Vám poskytne
naprostou tvůrčí volnost.

Sekční vrata

Komfort, který nadchne, bezpečnost, která přesvědčí. Moderní a elegantní
sekční vrata. Získáte prostor před Vaší garáží i v ní.

Pohony

Vzájemně přesně sladěný systém, který se skládá z garážových vrat,
pohonu garážových vrat a pohonu vjezdové brány.

Dveře

Široký program pro takovou výstavbu, která si uchová svou stálou hodnotu.
Cenově výhodné dveře, vnitřní dveře, protipožární dveře, bezpečnostní
dveře, domovní dveře i přístřešky.
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Průmyslové vratové systémy

Nejobsáhlejší v rámci celé Evropy, všechny důležité druhy konstrukcí v
provedeních, která jsou variantově velmi bohatá, vždy přesně taková vrata,
jež odpovídají Vašim speciálním požadavkům.

Nakládací technika

Logistické systémy od jednoho výrobce. Stoprocentní plánování, spolehlivé
zajištění, vysoká funkčnost díky navzájem přesně sladěným komponentům.
A to vše ve velmi atraktivním poměru cena/výkon.

Zárubně

Normované a atypické zárubně doplňují široký program dveří společnosti
Hörmann zcela v souladu s Vašimi požadavky.

Firma Elikon spol. s r.o. Bruntál je Váš spolehlivý
partner pro veškerý sortiment společnosti Hörmann
Česká republika.
Máme pro Vás to správné řešení pro všechny prostory.
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Vysávací jednotky

Vysávací jednotky určené pro suché, mokré i samosplachovací vysávání a
speciální vysoce odolné vysávací jednotky. Všechny vysávací jednotky jsou navíc
osazeny novými špičkovými motory a vybaveny systémem Automatic stop, který
chrání motor před poškozením.

Nové vysavačové zásuvky

Velký výběr vysavačových zásuvek. Lze je začlenit do skupinových rámečků s
jinými slaboproudými a silnoproudými zásuvkami a spínači. Navíc je k dispozici
široká barevná škála.

Příslušenství

Bohaté příslušenství usnadní a urychlí Váš úklid. Využijte nabídky chytrých
doplňků, které Vám usnadní práci při úklidu.

Firma Elikon spol. s r.o. Bruntál je Váš spolehlivý
partner i pro veškerý sortiment společnosti Husky.
Máme to správné řešení pro Váš čistý domov bez
prachu.
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Princip činnosti centrálních vysavačů Husky
» Agregát je umístěn v nebytovém prostoru (garáž, sklep, kotelna atp.) a proto

nevíří prach ve vysávaných místnostech. Přefiltrovaný vzduch je totiž
vyfukován mimo objekt.

» Systém se spíná zasunutím hadice do vysavačové zásuvky.
» Velkou výhodou je možnost vysávání vody. Nečistoty jsou automaticky

vypouštěny do kanalizace.

» Úklid je tichý, snadný a 100% účinný.

5

Komplexní elektroinstalace

Elektromontáže a opravy, hromosvody, topné kabely, elektrorevize, projekty...
Firma Elikon spol. s r.o. Bruntál je Vám také k dispozici při veškerých elektromontážích
a to jak při výstavbě nebo rekonstrukci Vašich prostor, tak při opravách a revizích. A to
vše samozřejmě takzvaně „na klíč“ od projektu až po realizaci zakázky, nebo prodej
jednotlivých komponentů a k tomu technické poradenství.
» Elektromontáže a opravy - nabízíme vám spolupráci v oblasti montáží elektro
do 1000V včetně montáže hromosvodů, při výstavbě nebo rekonstrukci - dále Vám
nabízíme spolupráci při montážích v oboru slaboproud (EZS a EPS, televizní a satelitní
rozvody, domácí telefony a videotelefony, strukturované kabeláže).
» Montáže hromosvodů - kontrolu hromosvodu v případě zjištění závady na hromosvodu
jeho opravu a následnou revizi.
» Instalace topných kabelů - nabízíme vám instalaci topných kabelů do interiérů i
exteriérů (ochrana ploch proti zamrzání a tvorbě rampouchů, ochrana venkovních
ploch před sněhem a náledím, podlahové vytápění v interiérech, ochrana potrubí proti
zamrzání, elektrické sušáky, atd.)
» Elektrorevize, projekty a poradenství - podle vašich požadavků provedeme revizi a
zpracujeme revizní zprávy. V případě potřeby následně odstraníme všechny případné
závady. Dále nabízíme technickou pomoc při jednání s energetickou společností. Na
základě vašeho požadavku zajistíme také zpracování veškeré projektové dokumentace.
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Prodejny

Prodej a montáž osvětlovací techniky a prodej bytových doplňků.

V naší firemní prodejně na Slovenské ulici v Bruntále nedaleko
náměstí si můžete také dobře nakoupit kvalitní osvětlovací techniku a
příslušenství - zajistíme i montáž.

A nebo si na Zámeckém náměstí v Bruntále v naší druhé
prodejně - CLASSIC INTERIER - můžete vybrat z široké
nabídky bytových doplňků.
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Kontaktní informace
adresa:
Zámecké nám. 21/3
Bruntál 792 01
telefon: +420 554 777 292-3
fax: +420 554 777 294
email: elikon@elikon.cz
web: www.elikon.cz
IČ: 25838083
DIČ: CZ25838083

jednatel

Miroslav Pavlica
+420 602 751 861
pavlica@elikon.cz

jednatel

Petr Hradil
+420 603 249 413
hradil@elikon.cz

Prodejna CLASSIC INTERIER - Zámecké nám. 21/3, Bruntál
(GPS: 49°59‘22.34“ N, 17°27‘53.03“ E)
provozní doba: pondělí až pátek: 8 - 17 h, sobota: 9 - 12 h
telefon/fax: +420 554 711 339
Prodejna osvětlovací techniky - Slovenská ul., Bruntál
(GPS: 49°59‘16.69“ N, 17°27‘57.74“ E)
provozní doba: pondělí až pátek: 8 - 12 h, 13 - 17 h, sobota: 9 - 12 h
telefon: +420 554 716 811
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