
Telekomunikačné plastové rozvádzače

na stenu, na stĺp, alebo na zasekanie do steny,  vonkajšie krytie IP54 ARETA PRO, spol. s r.o.

www.areta.sk   e-mail: areta@areta.sk

kód poznámka popis € s DPH

Rozvádzače pre 10 - 1200 párov na omietku, pod omietku, pre vonkajšie aj vnútorné prostredie, krytie IP54.

MRK10/20b na 

stenu

bez držiaka LSA líšt 

(1xM1/M2)

Plastový rozvádzač pre 10 až 20 párov. Umožňuje inštaláciu 1 montážneho držiaka 1 

alebo 2 pozície. Výbava rozvádzača: pryžové priechodky, držiaky káblov, uzamykanie. 

Montážny držiak a LSA lišty nie sú v cene rozvádzača. Inštalácia na stenu.

41,72

MRK10/20a na 

zasekanie

bez držiaka LSA líšt 

(1xM1/M2)

Plastový rozvádzač pre 10 až 20 párov. Umožňuje inštaláciu 1 montážneho držiaka 1 

alebo 2 pozície. Výbava rozvádzača: pryžové priechodky, držiaky káblov, krycí rámček, 

uzamykanie. Montážny držiak a LSA lišty nie sú v cene rozvádzača. Inštalácia na 

zasekanie do steny.

44,89

MIS1b na 

stenu

bez držiaka LSA líšt 

(1xM1 až M10+1)

Plastový rozvádzač pre 100 párov. Umožňuje inštaláciu 1 montážneho držiaka 10+1 

pozícií. Výbava rozvádzača: pryžové priechodky, držiaky káblov, ranžírovacie oká, 

uzamykanie. Montážny držiak a LSA lišty nie sú v cene rozvádzača. Inštalácia na stenu.

83,25

MIS1a na 

zasekanie

bez držiaka LSA líšt 

(1xM1 až M10+1)

Plastový rozvádzač pre 100 párov. Umožňuje inštaláciu 1 montážneho držiaka 10+1 

pozícií. Výbava rozvádzača: pryžové priechodky, držiaky káblov, krycí rámček, 

ranžírovacie oká, uzamykanie. Montážny držiak a LSA lišty nie sú v cene rozvádzača. 

Inštalácia na zasekanie do steny.

87,42

MIS200/300

bez držiakov LSA 

líšt (2x 

M10+1/M15+1)

Plastový rozvádzač pre 200 až 300 párov. Umožňuje inštaláciu 2 montážnych držiakov 

10+1 pozícií alebo 15+1 pozícií. Výbava rozvádzača: pryžové priechodky, držiaky káblov, 

ranžírovacie oká, trojbodové uzamykanie. Montážne držiaky a LSA lišty nie sú v cene 

rozvádzača. Inštalácia na stenu.

568,73

MIS600b
bez držiakov LSA 

líšt (3x M20+1)

Plastový rozvádzač pre 600 párov. Umožňuje inštaláciu 3 montážnych držiakov 20+1 

pozícií. Výbava rozvádzača: pryžové priechodky, držiaky káblov, ranžírovacie oká, 

trojbodové uzamykanie. Montážne držiaky a LSA lišty nie sú v cene rozvádzača. 

Inštalácia na stenu. 

781,79

MIS900b
bez držiakov LSA 

líšt (3x M30+1)

Plastový rozvádzač pre 900 párov. Umožňuje inštaláciu 3 montážnych držiakov 30+1 

pozícií. Výbava rozvádzača: pryžové priechodky, držiaky káblov, ranžírovacie oká, 

trojbodové uzamykanie. Montážne držiaky a LSA lišty nie sú v cene rozvádzača. 

Inštalácia na stenu. 

971,55

MIS600/900  

Strecha

pre montáž 

zasekamím
Strecha s priechodkami pre montáž rozvádzačov MIS600 a MIS900 zasekaním do steny 53,64

Montážne držiaky do rozvádzačov - antikorózna povrchová úprava.

EKO DR1 pre MRK10 Montážny držiak M=1 pozícia pre lišty LSA PLUS, hĺbka 30mm 1,16

EKO DR2 pre MRK20 Montážny držiak M=2 pozície pre lišty LSA PLUS, hĺbka 30mm 2,32

EKO DR10+1 pre MIS1b, MIS200 Montážny držiak 10+1 pozícií pre lišty LSA PLUS, hĺbka 22mm 16,24

EKO DR15+1 pre MIS300 Montážny držiak M=15+1 pozícií pre lišty LSA PLUS, hĺbka 35mm 26,21

EKO DR20+1 pre MIS600 Montážny držiak M=20+1 pozícií pre lišty LSA PLUS, hĺbka 50mm 34,02

EKO DR30+1 pre MIS900 Montážny držiak M=30+1 pozícií pre lišty LSA PLUS, hĺbka 50mm 48,52

Montážne držiaky KRONE do rozvádzačov - nerez.

6050 3 122-01 pre MRK10 Mont. držiak LSA PLUS - M=1, T=22 mm, R=22,5 mm 1,52

6050 3 122-02 pre MRK20 Mont. držiak LSA PLUS - M=2, T=22 mm, R=22,5 mm 3,05

6050 3 122-10 pre MIS1b, MIS200 Mont. držiak LSA PLUS - M=10, T=22 mm, R=22,5 mm 15,24

6050 3 122-11 pre MIS1b, MIS200 Mont. držiak LSA PLUS - M=11, T=22 mm, R=22,5 mm 16,76

5267 3 585-00 pre MIS200 LSA PLUS montážny držiak M=10+1 zubový, hĺbka T=50 21,24

5267 3 585-01 pre MIS600 LSA PLUS montážny držiak M=20+1 zubový, hĺbka T=50 40,22

5267 3 585-02 pre MIS900 LSA PLUS montážny držiak M=30+1 zubový, hĺbka T=50 59,34

rozvádzač na zasekanie - a                               rozvádzač na stenu - b

Lišty KRONE LSA PLUS a ich príslušenstvo sú dodávané samostatne, podľa potrebnej kapacity rozvádzča.

Skrine sú určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie (IP54) v oblasti telekomunikácií, energetiky a káblových televízií, vyrobené z 

nárazuvzdorného plastu so samozhášavými vlastnosťami. Dvere sú osadené zámkom. Korpus skríň je vybavený priechodkami pre 

vstup a výstup káblov.

Ceny sú v EUR za 1 kus pri osobnom odbere sklad ARETA PRO, spol. s r.o.  Bratislava.
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