Centrum
Elektryczne
Sprzedaż Hurtowa z Dostawą

W CDNT odpowiadamy
natychmiast
na Twoje zapytanie.

Prowadząc handel hurtowy
i zaopatrzeniowy, specjalizujemy
się w dostawach towarów
elektrycznych w dziedzinach
oświetlenia, elektrotechniki,
automatyki budynkowej
i systemów zabezpieczeń.
Współtworzymy sieć hurtowni
z dostępem do ponad 350
dostawców i 30 tys. produktów.

Dostarczamy towar
w najkrótszym terminie,
bez dodatkowych opłat.
Zapewniamy kontakt
w tym samym dniu
konkurencyjne ceny i obsługę
według najwyższych
standardów.

www.cdnt.pl
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oprawy oświetleniowe
i źródła światła

•

oprawy

oprawy do wbudowania, rastrowe
nasufitowe i kloszowe, zwieszakowe
i naścienne, mieszkaniowe, dekoracyjne
LED, systemy prądowo-szynowe, typu
downlights, przemysłowe świetlówkowe
i wyładowcze, naświetlacze, parkowe
i uliczne, oświetlenie awaryjne

•

źródła światła

źródła światła: LED, lampy halogenowe,
żarowe, wysokoprężne wyładowcze,
świetlówki liniowe, niezintegrowane
i zintegrowane, kompaktowe,
specjalistyczne
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osprzęt elektroinstalacyjny

•

łączniki i gniazda

łączniki podtynkowe i natynkowe, hotelowe,
żaluzjowe, ściemniacze, czujniki ruchu,
regulatory temperatury, gniazda podtynkowe
i natynkowe, telefoniczne, komputerowe,
głośnikowe, wieloklawiszowe, regulatory
obrotów,

•

czujniki

czujniki natężenia oświetlenia, zbicia szyby

•

automaty i regulatory

detektory ruchu, dymu, przemysłowe
gniazda i wtyczki, automaty schodowe
i zmierzchowe, zegary sterujące, liczniki,
regulatory temperatury, systemy
sterowania radiowego, ograniczniki poboru
mocy, elementy przywoławcze, napędy
zaworów grzejnikowych
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automatyka i akcesoria

•

napędy

szlabany, napędy do rolet i bram, semafory,
siłowniki do okien i drzwi

•

automatyka,
domofony
i videodomofony

centrale sterujące, programatory, sterowanie
radiowe , breloki

•

przekaźniki, mierniki

wyświetlacze, przekaźniki, przetworniki,
regulatory, termostaty, mierniki, liczniki,
enkodery, elementy pasywne, akumulatory,
radiatory, zabezpieczenia termiczne,
wyświetlacze przemysłowe, złącza
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rozdzielnie i aparatura modułowa,
szafy teleinformatyczne
i teletechniczne

•

aparatura modułowa

wyłączniki i rozłączniki obciążenia, aparatura
modułowa, sterująca i kontrolno-pomiarowa,
zaciski szeregowe, bloki rozdzielcze

•

rozdzielnice, obudowy

rozdzielnice kompaktowe, stacjonarne
i przenośne, wnękowe, mieszkaniowe,
puszki odgałęźne, obudowy izolacyjne,
małe, średnie i duże rozdzielnice dla
aparatów modułowych i skrzynkowe, szafy,
obudowy termoutwardzalne, fundamenty
z tworzywa sztucznego

•

szafy
teleinformatyczne,
zasilacze, UPS

szafy teleinformatyczne, szafki wiszące
jedno lub dwusekcyjne, 19 calowe, stojaki,
klimatyzacje systemowe, wentylatory, szafy
serwerowe, sieciowe, zasilanie, UPS,
bezprzewodowe czujniki i systemy
monitorowania
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Przewody, kable,
akcesoria montażowe

•

przewody i kable

przewody sterownicze i przyłączeniowe,
telefoniczne, koncentryczne, komputerowe,
bezhalogenowe i ognioodporne, do przesyłu
danych, kable elektroenergetyczne
i ziemne, linki, odporne na działania
atmosferyczne, spiralne

•

akcesoria kablowe

dławnice, węże osłonowe, mufy, przepusty
kablowe, systemy prowadzenia przewodów,
kanały, listwy, kolumny
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Pracujemy
dla Państwa

Pracujemy dla Państwa w godzinach
7:00 – 17:00, oferujemy sprawną obsługę
wszelkich zapytań według najwyższych
standardów:
• na pilne zapytania złożone
w godzinach 7:00 – 13:30 odpowiadamy
ofertą w tym samym dniu
• na zapytania po 13:30 odpowiadamy
ofertą w ramach możliwości w tym samym
dniu, najpóźniej w dniu następnym
• oferty na zapytania inwestycyjne
i wyceny projektowe przygotowujemy
w terminie uzgodnionym z Państwem.
Wszelkie oferty i zapytania potwierdzamy
drogą e-mailową, a po otrzymania Państwa
akceptacji w krótkim czasie przystępujemy
do realizacji zlecenia.

Monitorujemy zamówienia i dbamy
o terminowość dostaw. Podnosimy jakość
i sprawność Obsługi Klienta poprzez
nowoczesny system zarządzania
magazynem i dystrybucją. Wdrożony
system zapewnia sprawną i szybką
dystrybucję poprzez pełną kontrolę
przyjmowania i wydania towarów,
z możliwością udostępniania informacji
naszym klientom o dostawach towarów,
okresach gwarancji, historii zakupów
w przypadku ponownego zamawiania
towaru, stałych cen i warunków
handlowych. System magazynowy
przyczynia się do znacznego
przyspieszenia dystrybucji i zapewnia
Państwu jakość obsługi na najwyższym
poziomie.
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Zapytania:
handlowy@cdnt.pl
fax 12 312 46 88
tel.: 12 361 96 88
kom.: 534 901 534
w godz.: 7:00-17:00

Centrum Dystrybucji Nowoczesnych
Technologii Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41 a, 31-831 Kraków,
tel.: +48 12 361 96 88, fax: +48 12 312 46 88

biuro@cdnt.pl, www.cdnt.pl

