
 

VISOKO KVALITETNI POLNILNIKI - VZDRŽEVALNIKI AKUMULATORJEV               

      ZA VOZILA, KI JIH NE UPORABLJAMO POGOSTO 

Polnilniki za domačo in profesionalno uporabo s 5 in 2-letno garancijo,so plod 

        dela in razvoja švedskega podjetja  CTEK Sweden AB. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

      PRIBOR za ENOSTAVNO in VARNO UPORABO POLNILNIKOV 
CTEK polnilnike, tako za 12 kot 24V sisteme v vozilih, lahko za stalno instaliramo v tovorna vozila, 

agregate, garaže, itd. oz. povsod tam, kjer je zaželjeno stalno vzdrževanje akumulatorjev (gasilska 

vozila, vozila za reševanje, specialna vozila služb za nadzor, kontrolo prometa, carine, agregate z 

zagonom z akumulatorjem, itd). Če je polnilnik montiran v garaži, je potrebno izbrati primeren 

priklop na vozilo in primeren presek 12/24V napajalnega kabla.  

Načeloma velja: močnejši ko je polnilnik – močnejši priklop in večji presek kabla mora biti!   

Nato: daljši ko je kabel, večji presek kabla mora biti! Izvedba mora biti po normativih. 

Mi imamo kompletno ponudbo polnilnikov in pribora (glej spodaj). 
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   NA POSEBNO POVPRAŠEVANJE LAHKO PONUDIMO TUDI AVTOMATSKI ODKLOP Z ELEKTROMAGNETOM ALI ZRAKOM. 

Naše podjetje je bilo s CTEK-i prvo v tem delu Evrope in smo uradni distributer za Slovenijo že od leta 

2004. CTEK polnilnike-vzdrževalnike akumulatorjev naše podjetje po celi Sloveniji ne samo prodaja, 

temveč jih tudi samo uporablja, vgrajuje v vsa vozila (npr. gasilska vozila z avtomatskim ali ročnim 

odklopom, garaže, vozila reševalnih služb, plovila, avtodomove, agregate, vodne črpalke, itd). 

 

Izkušenj nam ne manjka, zato vam lahko ponudimo kvalitetno (in pravilno !) montažo ter 100% 

poprodajno podporo in nasvete. V klasičnih trgovinah ali na spletu s ponudbo teh izdelkov vam tega ne 

morejo zagotoviti. CTEK polnilniki delujejo popolnoma avtomatsko, imajo več dodatnih funkcij in 

specifične »zahteve« ter lahko, ob nepravilni montaži, ne delujejo optimalno. 

                                                                                                                  

            DISTRIBUCIJA,  ZASTOPSTVO,  PRODAJA  IN 

                  MONTAŽA  POLNILNIKOV 

                  CTEK Sweden AB v Sloveniji : 

                  SONČNA  UPRAVA Edvard Brank s.p. 

                  Brodska c. 38, 1000 Ljubljana,  tel.:  01 512 24 03   

                  GSM :  041 80 33 48 

                  E-pošta :   info@ctek.si                     info  :   www.ctek.si               

                                                                                                                                            email@adriablue.net     info  :   www.adriablue.net 
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