
$  VYSOKÁ DOSTUPNOST

$  KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY

$ VYSOKÁ ÚROVEŇ ODBORNOSTI

$ PŘÍMÉ DODÁVKY

Série DEUTSCH.

Franšízový partner.

$ PRODEJ I PO KUSECH

$ OSOBNÍ PŘÍSTUP PŘI PORADENSTVÍ  

cstammer
Hervorheben

cstammer
Hervorheben

cstammer
Hervorheben



HLAVNÍ PŘEDNOSTI

$ Shodné pro náročné
  prostředí a extrémní

     podmínky 

$ Perfektní kvalita

$ Odolnost proti vibracím,   

 extrémním teplotám,

 hemikáliím a kapalinám

$ Pro aplikace v  obchodní 
   a průmyslové dopravě 

      (ICT) 

$ Osvědčená spolehlivost 
     více než 70 let 

Řada DEUTSCH prémiového výrobce TE Connectivity vyniká 
svou robustní konstrukcí a úspěšně se používá v posledních 70 
letech v extrémně náročných podmínkách. Výrobky DEUTSCH jsou 
k dispozici s různým počtem pólů v závislosti na sérii. Navíc mají 
vysokou odolnost vůči teplotám: od -55 ° do + 150 ° C, také v 
závislosti na sérii.

Výrobky společnosti DEUTSCH odolávají extrémním podmínkám, 
jako jsou vibrace, teplo a chlad, chemické látky a kapaliny. Série 
DEUTSCH zahrnuje také příslušenství a související produkty, jako 
jsou konektory, kabely, kontakty a nástroje.

ČÍM SE LIŠÍ VÝROBKY ŘADY DEUTSCH

Dokonce i v extrémních podmínkách.

Spolehlivé propojení
To je stále naším cílem. 

DALŠÍ 
INFORMACE
Další informace o řadě 
DEUTSCH:

www.boersig.com/
en/deutsch-produkte



DALŠÍ VÝROBKY 
SÉRIE DEUTSCH
• Série STRIKE
• Krabice EEC
• Série JIFFY SPLICE
• Kontakty DEUTSCH
• Nástroje DEUTSCH
více informací naleznete na
naší internetové stránce

www.boersig.com/en/ 
deutsch-produkte

Série AEC 

Série DT 

Série DTP Série HD10 

Série DRB 

Série DTHD 

Série DTV 

Série HD30 

Série DRC 

Série DTM 

Série HDP20 

Série DEUTSCH – osvědčená kvalita.



   www.boersig.cz

Distributor elektronických součástek společnost Börsig, z 
Neckarsulmu, je držitelem licenčních distribučních práv pro série 
DEUTSCH výrobce TE Connectivity. Společnost Börsig má velké 
skladové množství výrobků série DEUTSCH a dalších produktů 
společnosti TE Connectivity. Velké skladové zásoby zaručují 
naším zákazníkům vysokou dostupnost a spolehlivost dodávek v 
krátkých časových lhůtách. Kromě toho prodáváme zboží i po 
kusech a ne pouze ve stanoveném množství výrobcem, bez 
poplatků za odběr malého počtu kusů. Nemáme ani žádné 
minimum na hodnotu objednávky.

Perfektní spojení i v extrémních podmínkách.

Franšízový distributor 
výrobků série DEUTSCH. 

Další důležité informace o konektorech 
série DEUTSCH  získáte na našich 
stránkách na adrese www.boersig.com/
en/deutsch-produkte. 

Náš specializovaný prodejní tým TE 
Connectivity, je Vám vždy k dispozici. 
Rádi zodpovíme i Vaše další dotazy.

www.boersig.cz

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI 
A SKLAD
Siegmund -Loewe- Strasse 5 
74172 Neckarsulm · Germany 
T +49 7132 9393-8899 
F +49 7132 9393-739 
E export@boersig.com

E

E

CZ 

KANCELÁŘ PODPORY 
PRODEJE 
BÖRSIG S.R.O
Holandská 878/2 
639 00 Brno · Czech Republic
T +420 53 70 22 535 
E cee@boersig.com

CZ 




