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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 
 úvodem tohoto čísla informačního bulletinu Vás srdečně zveme 
k návštěvě našeho stánku na 6. ročníku výstavy Prague Fire & Security Days, 
která probíhá souběžně a v sousedství s největším a nejnavštěvovanějším 
stavebním veletrhem v ČR, ForArch 2014, který letos proběhne ve veletržním 
areálu PVA Letňany v termínu 16. 9. – 20. 9. 2014. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o v tomto roce jediný veletrh nejnovějších trendů v oboru protipožární  
a bezpečnostní techniky, systémů a služeb, najdete zde kromě nás také řadu 
dalších zajímavých firem a výrobků.  
 

 
  
 

Náš stánek bude tentokrát zaměřen především na naši poslední novinku – 
minialarm EPIR3, jehož obliba především mezi koncovými zákazníky vzrůstá, 
ale zastoupeny v něm budou samozřejmě i další produkty ELDES. 

 
Všem našim zákazníkům nabízíme vstupenky zdarma, máte-li o tyto 

vstupenky zájem, kontaktujte, prosím, p. Ing Jiřího Šmatláka (724 030 544, 
obchod@alarmprodej.cz), rádi Vám vstupenky zašleme ! 
*************************************************** ************* 
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Úprava webu ALARM PRODEJ.CZ  
 

Z důvodu neustále rostoucího zájmu o minialarm EPIR3 zejména  
ze strany koncových zákazníků, kteří ale mají problém s orientací na našem 
stávajícím webu, byl vytvořen nový e-shop, jenž je zaměřen pouze na produkt 
EPIR3. V průběhu měsíce září bude tento web spuštěn do ostrého provozu  
a na našem stávajícím webu se objeví předstránka (rozcestník), kde bude možno 
pokračovat na původní web, na který jste zvyklí s kompletním sortimentem 
ELDES nebo na nový web pouze s minialarmem EPIR3 a jeho příslušenstvím. 

 
V průběhu dalších měsíců pak projde modernizací i náš stávající web, 

úpravy se však budou týkat jen jeho vzhledu, funkčně ani rozvržením se nijak 
zásadně měnit nebude, rovněž funkčnost webu by neměla být nijak omezena. 

 
*************************************************** ************* 
 
Aktualizace sekce firmware 
 

Dovolujeme si připomenout, že v horním menu e-shopu ELDES je nově 
zřízena sekce „FIRMWARE“. V této sekci jsou umístěny odkazy na stažení 
souborů firmware k jednotlivým produktům se stručným popisem. Tato sekce je 
uzamčena a je určena pouze pro naše partnery, mezi které patříte i Vy. 
Z technických důvodů není bohužel možné pro vstup do této sekce použít Vaše 
přihlašovací heslo do e-shopu, pro vstup do této sekce použijte, prosím, heslo 
 

eldesalarm 
 

*************************************************** *********** 
 

 
Děkujeme za Vaše podněty a zpětnou vazbu, kterou nám neustále 

poskytujete a budeme i nadále vděčni za Vaše podněty, návrhy a dotazy, díky 
kterým se daří systémy ELDES neustále posouvat kupředu. 

 
Děkujeme také za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu. 

 
 

Tým ELDES. 


