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Épület kábel ajánlatunk hozzásegíti a biztos győzelemhez.
Magyar gyártmányú vezetékeink és huzalaink zökkenőmentessé teszik mind  az épületeken 
belüli rendszerek és folyamatok, mind pedig az azokat övező területek működését. Biztos lehet 
benne, hogy az üzemeinkben gyártott termékeink megfelelnek a piac minden vonatkozó szab-
ványának és előírásának, sőt, egyes esetekben azokon túl is mutatnak. Az előírások betartását 
komolyan vesszük, így velünk biztos a győzelem. Menj biztosra Te is, válaszd a Prysmian-t! . 

Kínálatunk
A Prysmian Magyarország kábelei megfelelnek az 
építőipari elvárásoknak. Kínálatunk olyan termékeket 
tartalmaz, amelyek bármely háztartási áramkörhöz  
csatlakoztathatóak. Minden terméket a legmagasabb 
minőségi követelményeknek megfelelően gyártunk, 
sokszor meghaladva az éppen aktuális előírásokat, így 
nyugodtan alapozhat bármely kábelmegoldásunk vagy 
tartozékunk megbízhatóságára.

Erősségeink között említésre méltó termékeink 
korszerű nyomonkövethetősége, illetve a pontos 
kiszállítás. További fontos előnyünk az átgondolt 
költségvezetés, a csatornakezelés és a jó  
ügyfélkapcsolataink. Mindemellett fontosnak tartjuk 
a teljeskörű szolgáltatásnyújtást, így állunk  
rendelkezésre vásárlás előtt, alatt és után is.

Magyar termékek
A Prysmian MKM Magyarországon és Európa-szerte  
egyaránt a legmagasabb minőségű kábelmegoldások-
kal szolgálja ki ügyfeleit, ami a piaci igények ismeretén, 
a kiválóságon és a vevőink szükségleteinek mélyreható 
megértésén alapszik. Balassagyarmati gyárunkban az 
épület kábelek gyártása hosszú múltra tekint vissza, 
amik minőségüknek köszönhetően elég tartósak és el-
lenállóak ahhoz, hogy energiát szolgáltassanak 
évtizedeken át.

Feltétel nélküli  
hűség.
CYKY épület kábelünk a szerelő  
legjobb barátja.
Egy igaz barát akkor is melletted áll, amikor a leginkább szükséged  
van rá. A CYKY mindig készen áll a feladatra - függetlenül attól,  
hogy a földbe, kábeltálcákra, kábelcsatornákba vagy falakba  
vezeti. Habozás nélkül teszi a dolgát, feszültségszint szempontjából  
pedig a vártnál is hatékonyabb. CYKY, hűségre tervezve. 

A hatékony és minőségi  
termelés a kereslet  
megszerzésének a kulcsa.

“Ügyfeleink hosszútávú bizalmának elnyeréséhez elengedhetetlen, hogy a technológiai fejlődés él-
vonalában járjunk.” 
Séllei Zsolt, Kisteleki gyárigazgató, Prysmian Group Magyarország

Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk Önnek a kábeleket, amikre szüksége van, folytonos  
beruházásokat hajtunk végre gyárainkban. Mindig készen állunk ügyfeleink kiszolgálására  
világszerte, és a legkorszerűbb technológián és állandó kiválóságon alapuló  
kábelmegoldásokkal igyekszünk a folyamatosan változó piac igényeinek megértésében és  
kiszolgálásában helyt állni.

A nehéz helyzetekben szüksége lehet egy olyan gyártóra, aki képes megfelelni a szűk  
szállítási határidőknek és olyan termékeket ad ki a kezéből, amik a jövőben sem hagyják  
majd cserben.

Kíváncsi a részletekre? 
Látogasson el a honlapunkra: www.prysmiangroup.com

ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK

www.prysmiangroup.hu



Termékeink
VEZETÉKEK PVC KÖPENNYEL
Beltéri használatra kábelcsatornában vagy védőcsőben, illetve szabadban, napsugárzástól védve. 

CYKY AT-N05VV-U (YM-J) AT-05VVH-U (YMSteg) NYM

VEZÉRLŐKÁBELEK
Hajlékony vezérlőkábelek, főleg ipari felhasználásra.

H05VV5-F H05VVC4V5-K

PVC SZIGETELÉSŰ INSTALLÁCIÓS KÁBELEK
A termékkörbe tartozó kábeleink zöme kifejezetten hajlékony és könnyen kezelhető.  
Épületek elektromos berendezéseihez alkalmas. 

H03VV-F H03VVH2-F H05VV-F H05VVH2-F

A03VH A03VH LS H05V2-K

H07V-K H07V-U

H05V-UH05V2-U H07V2-K H05V-K

www.prysmiangroup.hu



Prysmian Group 

Prysmian MKM Kft.
Tel: +36 1 382 2222
E-mail: infocables-hu@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.hu

A jelen tájékoztatóban foglaltak másolása, újranyomtatása vagy sokszorosítása részben vagy egészben bármilyen formában kizárólag a Prysmian Csoport
írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Jelen dokumentumban foglalt információ a kiadás idején legjobb tudomásunk szerint helyes volt. A Prysmian Csoport
fenntartja a jogot, hogy a jelen műszaki leírást előzetes értesítés nélkül módosítsa. A műszaki leírás kizárólag a Prysmian Csoport kifejezett
felhatalmazásával bír szerződésszerű érvényességgel.
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