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LIITTIMET, KYTKIMET, SULAKKEET
CONNECTORS, SWITCHES, FUSES 

HUOLTO- JA TUOTANTOKEMIKAALIT,  
TINAT JA TINAIMUSUKAT 

 PRODUCTION AND SERVICE CHEMICALS, SOLDERING 
DEVICES, TINS

KAAPELIT
CABLES

TYÖKALUT JA MITTALAITTEET
TOOLS AND MEASURING INSTRUMENTS

Passion in high frequency
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ANTENNIT JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT
ANTENNAS / ANTENNA HARDWARES

AV-TARVIKKEET
AV ACCESORIES

AUTO- JA VENETARVIKKEET
CAR AND MARINE ACCESSORIES

RF TEST AND MEASUREMENT

VÄLIJOHDOT
CONNECTOR CABLES



www.tele-tukku.fi

AMPHENOL

Amphenol on yksi maailman suurimmista liitinval-
mistajista. Yritys suunnittelee ja valmistaa liittimiä 
valokuitu- ja kuparikaapeleille, sekä koaksiaali- ja 
lattakaapeleita mm. auto-, lääke-, sotilas-, ja 
avaruusteollisuuden, sekä matkapuhelin ja IT & 
Datacom –toimialojen tarpeisiin.

MARUSHIN

Japanilainen, vuonna 1953 perustettu Marushin 
valmistaa mm. jakki-, RCA-, DC-, banaani-, DIN-, 
ja koaksiaali-liittimiä, sulakepidikkeitä, paino-
terminaaleja, naparuuveja, ja useita erityyppisiä 
kytkimiä.

ITW CHEMTRONICS

Chemtronics on ollut elektronisten laitteiden 
huolto- ja korjaustuotteiden eturintamassa jo 
vuodesta 1958. Noista ajoista yrityksen tuotevali-
koima on kasvanut muutamasta puhdistusaineesta 
täydelliseen tuotelinjaan, joka käsittää kaiken 
ultra-puhtaista liuottimista puhdastilaluokiteltui-
hin vanupuikkoihin ja puhdistuspyyhkeisiin, aina 
tarkkuustyöstettyihin elektroniikka- ja telekommu-
nikaatioteollisuuden huolto- ja korjaustyökaluihin. 
Chemtronics on ITW:n (Illinois Tool Works, Inc.) 
sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, ja sille 
on myönnetty ISO 9001:2000 -laatusertifikaatti.

ESKA

Saksan Kasselissa jo yli 50 vuotta sulakkeita 
valmistanut ESKA on ylpeä tuotteidensa ”Made in 
Germany”-merkinnästä, ja laadun takaa ISO9001-
sertifiointi. Sulakkeita on perinteisistä lasiputki- ja 
lattasulakkeista monenlaisiin pintajuotosmalleihin.

ELECTROLUBE

Englantilaisen Electroluben tavoitteena on “ylittää 
asiakkaiden odotukset innovatiivisilla tuotteilla ja 
vain parhaalla asiakaspalvelulla”. Electroluben kor-
kean suorituskyvyn kemikaaleja käytetään laajalti 
elektroniikkateollisuudessa. Sekä itse yrityksen, 
että sen ympäristöystävällisen tuotevalikoiman 
jatkuva kasvu ovat todiste siitä että laadukkaat 
tuotteet ja asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen 
on voittajayhdistelmä.

DUE-CI ELECTRONIC

Italialainen Due-Ci Electronics on valmistanut 
laadukkaita ja tehokkaita aerosoleja erilaisiin teol-
lisuuden tarpeisiin jo vuodesta 1968. Käyttäjä- ja 
ympäristöystävällisissä tuotteissa käytetään aina 
palamattomia kaasuja, ja jokaisen tuotteen tarkem-
pi koostumus selviää käyttöturvallisuustiedotteesta. 
(Material Safety Data Sheet).

TASKER

Italialainen Tasker on yksi euroopan johtavista 
kaapelivalmistajista yli kolmekymmentävuotisella 
kokemuksellaan. Tasker valmistaa yli tuhatta erilais-
ta kaapelia mm. elektroniikka- ja musiikkiteollisuu-
den tarpeisiin. Näin laajan valikoiman mahdollistaa 
jatkuvat investoinnit korkean teknologian laitteis-
toihin ja uusien valmistusmenetelmien kehittely. 
Tasker toimittaa myös asiakkaan toiveiden mukaisia 
kaapeleita nopealla toimitusajalla ja kohtuullisilla 
minimitilausmäärillä.

BEDEA

Saksalainen Bedea valmistaa yli satavuotisella 
kokemuksella erikoiskaapeleita kommunikaatioteol-
lisuuteen. Teknisiä rihmoja, lankoja ja säikeitä, tark-
kuustyökaluja, sekä valokuituvalaistusjärjestelmiä, 
asiakkainaan mm. sähkö- ja elektroniikkateollisuus, 
auto-, kaapelinvalmistus- ja lääketeollisuus, sekä 
teleoperaattorit.

RADIALL

Vuonna 1952 perustettu Radiall on maailmanlaa-
juinen johtaja RF-koaksiaaliliittimien, antennien, 
mikroaaltokomponenttien, valokuitu- ja monina-
paliittimien suunnittelussa, kehittelyssä ja valmis-
tuksessa. Tuotteita on laaja valikoima telekom-
munikaatio-, ilmailu-, avaruus-, maanpuolustus-, 
auto-, lääke- ja instrumenttiteollisuuden vaativiin 
kohteisiin ja olosuhteisiin.



RENNSTEIG

ISO9001-sertifioitu saksalainen Rennsteig valmis-
taa yli kolmekymmentävuotisella kokemuksellaan 
erilaisten kaapeleiden ja valokuitujen katkaisu-, 
kuorinta-, puristus- ja liittimien kasaus- ja purku-
työkaluja niin sähkö- ja tietoliikenneasentajien, kuin 
avaruus- ja autoteollisuudenkin tarpeisiin.

HANLONG INDUSTRIAL

Taiwanilainen vuonna 1978 perustettu ja 
ISO9001:2008-sertifioitu Hanlong Industrial suun-
nittelee ja valmistaa laadukkaita, lähinnä kaape-
leiden ja niiden liittimien käsittelyyn tarkoitettuja 
käsityökaluja. Laajaan valikoimaan kuuluu erilaisia 
pihtejä, esimerkiksi puhelin- ja verkko- ja koaksi-
aalikaapeleiden katkaisemiseen ja kuorimiseen, 
liittimien asentamiseen ja puristamiseen, sekä 
tarkkuustyökaluja vaativiin valokuituasennuksiin.

ISKRA

Slovenialainen Iskra on valmistanut antenneja laa-
dukkaista ja säänkestävistä materiaaleista radio-, 
TV- ja telekommunikaatiokäyttöön jo vuodesta 1955. 
Varastoimme Iskralta laadukkaita UHF-, VHF- ja 
FM-antenneja

JOHANSSON

Johansson (Belgia) kehittää ja valmistaa laitteita 
ja tarvikkeita DVB-vastaanottoon markkinajohta-
jan 60:n vuoden kokemuksella. Valikoimassa mm. 
antennivahvistimia ja -suodattimia (myös ohjelmoi-
tavia), sekä haaroittimia ja jaottimia.

WISI

WISI Communications (Saksa) tarjoaa innovatiivisia 
tuotteita ja ratkaisuja useassa tuoteryhmässä aina 
yksityiskäyttäjistä järjestelmätoimittajiin ja kaape-
lioperaattoreihin. Valikoima kattaa mm. antennit, 
antenni- ja talovahvistimet, kaapelit, liittimet, 
seinärasiat ja tarvikkeet.

EMME ESSE

Italialainen, vuonna 1957 perustettu Emme Esse  
toimii yli 30:ssa maassa, ja on ollut tv-antennitekno-
logian kärjessä, aina alkuaikojen ainoan olemassa 
olevan kanavan vastaanotosta, nykyaikaisten tu-
hansien satelliittikanavien vastaanottojärjestelmiin. 
Yritys on panostanut automatisoituun tuotantolin-
jaan, tuottaakseen laajan valikoiman antenneja 
sekä maanpäälliseen että satelliittivastaanottoon.

VISATON

Saksalaisen Visatonin arvot ovat laatu, palvelu 
ja paras hinta/laatu-suhde. Yli neljänkymmenen 
vuoden kokemuksellaan akustiikasta ja kaiutintek-
nologioista Visaton on noussut maailmanlaajuisesti 
tunnetuksi kaiutinvalmistajaksi. Hyödyntämällä kan-
sainvälisestikin merkittävää kaiutonta huonettaan, 
sekä aktiivista yhteistyötään Audio Engineering 
Society’n (AES) ja merkittävien yliopistojen kanssa, 
Visaton valmistaa laajaa valikoimaa laadukkaita 
kaiuttimia mm. koti- ja autohifiin, multimediajär-
jestelmiin, ilmailuteollisuuteen ja lääketieteellisiin 
sovelluksiin.

OMB

OMB on italialainen yritys, joka yli 30:n vuoden 
kokemuksellaan, pitkäjänteisyydellään ja omis-
tautumisellaan on saavuttanut ja vakiinnuttanut 
asemansa kansainvälisillä markkinoilla laadukkailla 
LCD-, TV-, projektori- ja kaiutintelineillään. Useista 
telineistä muodostuva “Support Watch TV”-tuote-
linja muokkautuu muuttuvien tarpeiden mukana, 
pitäen samalla muotoilun ja laadun etusijalla.

ALFATRONIX

Alfatronixilla tiedetään että mikä tahansa sähkölai-
te on vain niin hyvä kuin sitä ruokkiva virtalähde. 
Tuotteiden läpikäymät vaativat testit, automatisoitu 
tuotantolinja, joustavat työskentelytavat ja lyhyet 
läpimenoajat takaavat laadukkaat tuotteet ja 
nopeat toimitukset. Valikoimissa on mm. jännit-
teenalentimia (24 V -> 12 V) ja virtalähteitä (230V 
-> 12/24/48 V).

E.I.C.

1985 perustettu taiwanilainen E.I.C. valmistaa 
liittimiä laajalla skaalalla tietokoneliittimistä 
(PCI, ISA, EISA, DIMM, SCSI, HDD, D-SUB, RS, 
Centronics, jne.) RF-, puhelin ja A/V-liittimiin 
(Scart, RCA, jakki, DIN, jne). Valikoimiin kuu-
luu myös mm. lattakaapeleita ja koekytken-
tälevyjä. Tehtaalla on ISO9001-sertifikaatti.
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GLOMEX

Italialainen Glomex on yksi johtavista vesille tarkoi-
tettujen antennien ja viihdejärjestelmien valmista-
jista. Vuonna 1984 perustetun Glomexin intohimo 
on parantaa radioliikenteen laatua vesilläliikkujien 
tarpeisiin. Laadukkaat valmistusmateriaalit ja 
valmistusprosessin laaduntarkkailu mahdollista-
vat tuotteille alansa ainoan elinikäisen takuun, ja 
takaavat veneilijöille luotettavan radioliikenteen 
sekä tv-vastaanoton. Valikoima kattaa satelliitti- ja 
DVB-, VHF-, AIS-, SSB-, AM/FM-, GSM-, Orbcomm- 
ja LA-antenneja, sekä erilaisia tarvikkeita.

ACV

Vuonna 1990 perustettu ACV sijaitsee Saksassa, 
lähellä Düsseldorfia. Yritys kehittää ja valmistaa 
monia autoradion asentamista helpottavia, tai 
ylipäätään mahdollistavia tuotteita, kuten adapteri-
johtosarjoja, kaiuttimien korokerenkaita ja radion 
asennuskehyksiä. Valikoimaan kuuluu myös mm. 
multimedia-, rattikaukosäädin- ja antenniadapte-
reita, ja kaapeleita.

FIBRAIN

Puolalainen Fibrain on erikoistunut valokuitu- ja 
optoelektronisiin sovelluksiin. Valikoimiin kuuluu 
valokuitukaapeleita,  -liittimiä, -kytkentärimoja ja 
-kaappeja, aktiivilaitteita, sekä asennustyökaluja 
ja -tarvikkeita.

PANORAMA

Panorama Antennas Ltd. on maailmanlaajuisesti 
tunnettu englantilainen, vuonna 1947 perustettu an-
tennivalmistaja. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat 
käsiradioiden antennit, ajoneuvoantennit, sisätila/
DAS –antennit, M2M antennit, GPS-vastaanotinan-
tennit sekä yhdistelmäantennnit, VIRVE-, VHF-UHF-, 
WLAN-, GSM- ja GPS -taajuuksille. 

SMARTEQ

Smarteq, ruotsalainen yritys, perustettu 1996, 
on erikoistunut toimittamaan ja kehittämään 
laadukkaita antenneita ja antennijärjestelmiä 
ajoneuvojen väliseen viestintään: Automotive, 
’machine-to-machine’; M2M, langaton äänen- ja 
datansiirto; Mobile Communications. Yhtiö on 
kerännyt laajan kokemuksen ja korkean osaamisen 
antennitekniikasta hankkimalla antenniyritykset 
Carant AB, Allgon Automotive Division ja Svenska 
Antennspecialisten AB:n.

CALEARO

Vahvassa kansainvälisessä kasvussa oleva italia-
lainen Calearo on erikoistunut telekommunikaa-
tiotuotteisiin, ja omaa perinteitä innovatiivisista 
ratkaisuistaan kovasti kilpailluilla ja nopeasti ke-
hittyvillä markkinoilla. Calearossa kokemus monilta 
telekommunikaation ja autoteollisuuden sektoreilta 
yhdistyy dynaamiseen ja joustavaan organisaatioon, 
ja ajan hermolla pysyttelevään tuotekehitykseen.

BRODIT

Broditin tarina alkoi kesäkuussa 1983 Karlsborgissa, 
Ruotsissa, kun taksiautoilija Ebbe Johansson oli 
juuri ostanut ensimmäisen matkapuhelimensa ja 
istui autossaan miettien, mihin asentaisi luurin. 
Matkapuhelimet eivät silloin vielä olleet aivan yhtä 
käteviä kuin tänä päivänä, vaan lähes matkalaukun 
kokoisia parinkymmenen kilon järkäleitä, joiden 
asentamisessa suurin haaste oli yleensä löytää 
paikka niiden tiiliskiven kokoiselle erilliselle luurille. 
Kun Ebbe vuoron jälkeen ajoi takaisin tallille, taivut-
teli hän palan muovia kojelautaan kiinnitettäväksi 
asennuskorvaksi luurille. Näin luuri oli helposti 
saatavilla, pysyi tukevasti paikoillaan, ei jättänyt 
mitään oleellista alleen piiloon, eikä kojelautakaan 
ollut täynnä ylimääräisiä reikiä. Ensimmäinen 
ProClip oli syntynyt!

Ebben keksimä ratkaisu huomattiin pian kollegoi-
den keskuudessa, ja hän saikin jatkuvasti pyyntöjä 
valmistaa niitä lisää. Pian kysyntä kasvoi, ja Ebbe 
perusti Broditin, yrityksen, joka nyt lähes 30 vuotta 
myöhemmin työllistää 80 henkilöä ja vie tuottei-
taan jopa kolmeenkymmeneen maahan. Vuosien 
saatossa valikoima on laajentunut huomattavasti 
tuhansiin erilaisiin telineisiin, mutta alkuperäinen 
ProClip, eli ajoneuvokohtainen kiinnike on edelleen 
yrityksen päätuote.

Ajoneuvokohtaisten kiinnikkeiden lisäksi on myös 
laitekohtaisia telineitä on myös kännyköille, navi-
gaattoreille, PDA-laitteille ja tableteille. Kännykkä-
telineitä on sekä passiivisia, että aktiivisia, jolloin 
sen mukana toimitetaan tupakansytyttimeen sopiva 
autolaturi, sekä malleja joissa on liitäntä ulkopuoli-
selle lisäantennille, tai jotka voidaan kytkeä auton 
sähköjärjestelmään kiinteästi, jolloin tupakansytytin 
jää vapaaksi muuhun käyttöön. Telineitä on myös 
joihinkin raskaan kaluston ajoneuvoihin. Esimerk-
keinä muista tuotteista ovat mm. automallikoh-
taiset niskatukeen kiinnitettävät tablettitelineet, 
autosoittimien handsfree-mykistysjohtosarjat, 
antennit, maksupäätetelineet (esim. takseihin), 
LA-puhelintelineet, säädettävät yleismalliset lai-
tetelineet, moottoripyörä ja putki-/kaidekiinnikkeet 
(esim. veneisiin), todella tukevat pylväskiinnikkeet 
raskaaseen kalustoon, työkoneisiin tai vaikkapa 
kassalle tai vastaanottotiskille, laitteiden pöytä-
telineet kotiin tai toimistoon, sekä laaja valikoima 
kaikkien edellä mainittujen muunnos- ja lisätar-
vikkeita ja varaosia. Lisätietoja Broditin tuotteista 
myynnistämme.



RAM

Nimi RAM Tulee sanoista Round-A-Mount (“Pyöri-
tettävä tuki”). Ensimmäinen tuote julkaistiin 1992. 
Siitä lähtien RAM on jatkanut kehitystyötään yhden 
markkinoiden halutuimmista ja innovatiivisimmista 
elektronisten laitteiden kiinnitysjärjestelmän paris-
sa. RAM:n kiinnitysjärjestelmistä on nopeasti tullut 
välttämätön komponentti kestäviin ja robusteihin 
asennuksiin niin ajoneuvo-, teollisuus-, puolustus- 
kuin logistiikka-alan ratkaisuissa.  

RAM:n valikoimassa on monipuoliset patentoidut 
tuotteet. Elastomeerinen kumipallo on suunnittelun 
ydin RAM-kuulalle ja sen ympärille kiristettäville eri-
laisille asennusvarsille. RAM-asennuskokonaisuus 
on liukumaton, iskunkestävä ja tärinävaimennettu. 
Nämä ainutlaatuiset ominaisuudet, joita on lukui-
sia kertoja turhaan yritetty kopioida, varmistavat 
jokaisen RAM-asennuksen parhaan mahdollisen 
käytettävyyden. RAM käyttää vain parhaita ma-
teriaaleja kuten: terästä, ruostumatonta terästä, 
kestäviä komposiitteja ja kumia. Asennussarjojen 
osat ja valmiit asennuskitit on valmistettu Yhdys-
valloissa.  RAM tarjoaa sinulle aina odotuksesi 
ylittävän ratkaisun.

 

ATEN

”Yksinkertaisesti paremmat yhteydet” on aina ollut 
ATEN-brändin ydin. Se tarkoittaa innovatiivisten 
tuotteiden tarjoamista - tuotteiden, joilla voit yhdis-
tää paremmin, tehokkaasti ja saumattomasti sinulle 
tärkeät asiat ja ihmiset. ATEN tarjoaa tekniikan 
jonka avulla voit jakaa ja hoitaa kaiken tarvittavan. 
ATEN tekee asioiden yhdistämisestä yksinkertai-
sempaa ja parempaa, sekä töissä että vapaalla.

CLICKTRONIC

Voiko olla hienostunut ja huokea, yhtä aikaa? Kyllä 
voi! Valmistuksessa käytetty 99,99 % happivapaa 
kupari mahdollistaa taipuisan kaapelin ja virheet-
tömän signaalinsiirron. Kaapeleissa on tuhti kuori 
nirhaumia, ja kaksinkertainen suojaus ulkoisia häi-
riöitä vastaan. Liittimet ovat PVC/ABS-valua, mikä 
takaa tarkan sovituksen ja hyvän otteen. 24-karaatin 
kultapinnoitus parantaa kontaktia ja pudottaa vas-
tuksen minimiin. Clicktronic-sarja sisältää lisäksi 
mm. DVI-, VGA-, RCA-audio-, RCA-video-, kompo-
nentti-, Toslink-, Scart-, ym välijohdot

KINDERMANN

Kindermann on perinteikäs saksalainen yritys, joka 
on perustettu jo vuonna 1861. Kindermann on aiem-
min tunnettu diaprojektoreiden- ja piirtoheittimien 
valmistajana. Markkinoiden muutokset sekä asi-
akkaiden uudet vaatimukset ovat nykyaikaistaneet 
yrityksen tavoitteita. Tänään Kindermann on yhä 
johtava asiantuntijayritys esitystekniikassa, mutta 
myös innovatiivisen mediatekniikan ja asennustar-
vikkeiden suunnittelija ja valmistaja. Kindermannin 
pääkonttori ja suuri osa tuotannosta ovat Saksassa 
Unterfrankenissa Baijerin osavaltiossa.

Oman tuotannon lisäksi Kindermann on tukku-
kauppias useille kansainvälisille merkkituotteille. 
Kindermann tarjoaa ratkaisuja aina yksittäisistä pro-
jektorituotteista kokonaisiin konferenssikeskuksien 
AV-urakoihin, Tuotevalikoima sisältää: projektorit, 
esitystekniikan, kiinnitys- ja asennusratkaisut sekä 
mediakalusteet, joissa on integroituna tekniset 
laitteet ja AV–liitännät. Kindermann tarjoaa jäl-
leenmyyjilleen teknistä tuotetukea ja avustaa heitä 
projekteissa asiantuntemuksellaan suunnittelussa, 
toimituksessa ja integraatiossa.

 
OEHLBACH

Jo 35 vuotta saksalaisen perustajansa Manfred 
Oehlbachin nimeä kantava yritys on lukeutunut 
laadukkaan äänen- ja kuvansiirron kärkikastiin. 
Valikoima on kattava irto- ja valokaapeleista ja nii-
den liittimistä korkealaatuisiin välijohtoihin, adap-
tereihin ja erilaisiin signaalitien aktiivilaitteisiin. 

 
QUANTUM DATA

Quantum Data valmistaa ja kehittää testauslait-
teita, joita käytetään tuotekehittelyssä tuomaan 
seuraavan sukupolven ääni-, video- ja valvonta-
tuotteita markkinoille, nopeasti, ilman yhteenso-
pivuusongelmia. Quantum testauslaitteita löytyy 
suunnittelulaboratorioista ja suurten kulutuselekt-
roniikkavalmistajien tuotantolaitoksista kaikkialta 
maailmassa.

Kun teknologiat kehittyvät nopeasti, kulutuselekt-
roniikkateollisuus tarvitsee luotettavan ja nopean 
tavan kehittää ja valmistaa tuotteita jotka toimivat 
saumattomasti heti kättelyssä. Quantum Data kehit-
tää testaustyökaluja nopeuttaakseen valmistajien 
markkinoilletuontiaikaa ja laitteiden yhteensopi-
vuutta muiden valmistajien tuotteiden kanssa.

Quantum Datan perustivat vuonna 1979 Allen ja 
Ann Jorgensen ja se on ollut alansa kärjessä sen 
perustamisesta lähtien. Vuosien aikana yhtiön 
tuotevalikoima on laajentanut jatkuvasti. Amerikka-
laisen Quantum Datan tuotteita käytetään kaikkialla 
maailmassa, erilaisissa sovelluksissa.
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INNO INSTRUMENT

INNO Instrument Inc., Koreassa, Soulissa, 
vuonna 2007 perustettu yritys, jonka tuote-
valikoima koostuu telealan asiakkaiden tar-
peita vastaamaan kehitetyistä tuotteista. 

INNO Instrumentsin päätuotteita ovat ARC Fu-
sion splicers –kuitujatkoskoneet, High Precision 
Cleaver –leikkurit ja muut telekommunikaatio-
teollisuuden valokuituverkkojen käyttöönottoon 
ja huoltoon tarvittavat keskeiset työvälineet.

INNO Instrument Inc. on kehittynyt keräämillään 
kokemuksilla ja tekemillään innovaatioilla ydin-
osaajaksi valokuitulaitteiden ja mittausratkaisujen 
alalla. Sen tavoitteena on olla ’ihmisiä yhdistävä 
silta viestintäympäristössä ympäri maailmaa’.

PRO-CAR

Saksalaisella PRO CAR GmbH:llä on yli kahden-
kymmenenviiden vuoden kokemus korkealaatuis-
ten 12-24 voltin ajoneuvosähkötarvikelaitteiden 
tuotekehityksestä, tuotteistamisesta ja myynnistä.

Tuotevalikoimaan kuuluvat nykyään myös moderniin 
mobiilikäyttöön kehitettyä LED-teknologiaa sekä 
USB-latausta hyödyntävät tuotesovellukset.

Dynaamisen ja nuorekkaan yrityksen korkein prio-
riteetti on tuotteiden laadukkuus, joilla täytetään 
asiakkaan tarpeet ja vaatimukset.

PRO CAR on paljon esillä, joko itse tai jälleenmyy-
jiensä kautta, kansallisilla ja kansainvälisillä tär-
keimmillä messuilla kohdatakseen mahdollisimman 
laajasti asiakaskenttää tarpeiden ja palautteen 
keräämiseksi.

 

 
TTX

TTX on Tele-Tukun oma tuotesarja jota on kehitetty 
vuosin varrella vastaamaan tämän hetken kodin- ja 
IT-tekniikan tarpeita. Sarja pitää sisällään välijoh-
toja, liittimiä, adaptereita. Sarjassa on noin 600 
erilaista tuotetta. Myymäläkäyttöön tarkoitettu 
sarja on varustettu tuotetarroilla.

TELE-TUKKU OY

Tele-Tukku on 1963 perustettu, yksi alansa vanhim-
mista ja parhaiten tunnetuista yrityksistä. Sijaitsem-
me pääkaupunkiseudun ja hyvien liikenneyhteyksien 
läheisyydessä.

Asiakkaillemme tarjoamme laajan tuotevalikoiman 
ja varman sekä nopean toimituksen. Varastoimme 
tällä hetkellä noin 12 000 tuotetta noin 50:ltä 
toimittajalta. 

Elektroniikkateollisuusmyyntimme etsii 
tuotteita tarpeisiinne myös tämän valikoiman 
ulkopuolelta.


