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ПРО КОРПОРАЦІЮ

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ - лідируючий оператор на ринку
якісної електро- і світлотехнічної продукції України.
Продукція торгової марки АСКО-УКРЕМ завоювала високі показники лояльності
споживачів і стала популярною в кожному куточку України.
НАДІЙНІСТЬ І ДОВІРА

Довіра споживачів і тривалий досвід роботи Корпорації підтверджують статус надійного постачальника якісного і доступного українському споживачеві електротехнічного обладнання в широкому асортименті низьковольтної автоматики, інсталяційної, світлотехнічної продукції, первинних елементів живлення. Корпоративні девізи: «Надійність, якість,
безпека» і «Ми створені для Вас!», під якими всі ці роки протікає життя Корпорації, визначають філософію Корпорації
та її постійне прагнення не тільки до розширення асортименту продукції, а й удосконалення її конструктивно-технічних
характеристик для досягнення максимальної якості та надійності.

ПАРТНЕРСТВО

Головною умовою досягнення успіху Корпорації є чітка стратегія на постійне удосконалення якості продукції, досягнення присутності на всій території України з метою максимального наближення до кінцевого споживача.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності Корпорації є активний розвиток дистриб’юторської мережі. Взаємовигідні
відносини з партнерами засновані на довірі, професіоналізмі і загальнолюдських цінностях, таких як чесність, порядність
й сумлінність.

ІННОВАЦІЇ

Корпорація АСКО-УКРЕМ постійно розвивається й оперативно реагує на потреби та тенденції сучасного електротехнічного ринку, пропонуючи українському споживачеві нові інноваційні рішення різного ступеня технічної складності.
Вся продукція АСКО-УКРЕМ проектується і виробляється з неодмінним дотриманням ДСТУ та світових стандартів в
галузі виробництва, маркетингу та збуту. Високий технічний рівень підтверджується відповідними сертифікатами якості і
обов’язковим стендовим тестуванням на заводі виробника під технічним контролем Корпорації.
Особлива увага приділяється науково-дослідній та конструкторській роботі в області створення передових технологій
та розробці нової, затребуваною ринком продукції.
Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ продовжує активно розвивати основні напрямки діяльності, постійно розширюючи широту і глибину асортименту.
З метою максимального задоволення потреб українського споживача, зміцнення позицій торгової марки в секторі В2С
в 2013 році Корпорація презентувала новий напрямок - первинні елементи живлення АСКО-УКРЕМ.
В 2018 році асортимент розширений вторинними елементами живлення та світлодіодними ліхтариками.
Корпорація АСКО-УКРЕМ пропонує сольові, лужні та літієві батарейки основних типорозмірів, нікель-метал-гібридні
(NI-MH) акумулятори, які широко використовуються в різних побутових приладах.
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Елемент – базова одиниця, що здатна перетворювати хімічну енергію в електричну.
Батарея – сукупність елементів, з’єднаних послідовно або паралельно.
Електроліт (іонний провідник) – речовина, яка проводить електричний струм внаслідок дисоціації на іони,
проте сама речовина електричний струм не проводить.

Електрод – провідник з електронною провідністю, що знаходиться у контакті з електролітом.
Анод – позитивний електрод елемента.
Катод – негативний електрод елемента.
Сепаратор – матеріал, який використовується для ізоляції електродів один від одного.
Електрорушійна сила (ЕРС) батареї – різниця потенціалів на виводах батареї при розімкненому зовнішньому
колі. Вимірюється у вольтах (В).

Електрична напруга батареї – різниця потенціалів між електродами при замкнутому зовнішньому колі, в який
включений споживач струму. При цьому напруга завжди буде менше, ніж ЕРС, і ця різниця буде тим більше, чим більший
струм проходить через батарею. Вимірюється у вольтах (В).

Внутрішній опір – електричний опір елемента (батареї). Внутрішній опір складається з опору електроліту, сепараторів і електродів. Головною складовою є опір електроліту, який змінюється зі зміною температури і концентрації.
Вимірюється у омах (Ом).

Заряд – електрична енергія, що передається елементу (батареї), для перетворення у хімічну енергію.
Цикл – одна послідовність заряду і розряду батареї.
Первинний елемент живлення – заряджена батарея, що призначена для одноциклічного живлення різних споживачів струму.

Вторинний елемент живлення (акумулятор) – батарея, що призначена для багаторазового циклічного
накопичення енергії для живлення різних споживачів струму.

Ємність – кількість енергії, яка може бути збережена в батареї. Вимірюється у ампер-годинах (Агод).
Струм заряду – номінальна величина струму, при якій відбувається оптимальний заряд акумулятора. Вимірюється у
амперах (А).

Допустима глибина розряду – допустима залишкова ємність акумулятора при розряді. Вимірюється у відсотках.
Термін експлуатації – термін служби акумулятора при допустимій кількості циклів заряд-розряд, певній глибині
розряду і оточуючій температурі. Вимірюється у роках.

Діапазон робочих температур – температурний діапазон оточуючого середовища впливає на ємність акумулятора, при зниженні температури падає ємність. Вимірюється у градусах Цельсія (°C).

Саморозряд – мимовільна втрата ємності акумулятором без навантаження після повного заряду. Вимірюється у відсотках за інтервал часу.

4

www.acko.ua

Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ОСНОВНІ ТИПОРОЗМІРИ

ПЕРВИННІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ АСКО-УКРЕМ™
Класифікація первинних елементів живлення

Тип

Переваги

Сухі
(сольові,
вугільно-цинкові)
Heavy Duty
(хлорид цинку)
Лужні (Alkaline,
лужно-марганцеві,
марганцево-цинкові)
Ртутні
Срібні

Повітряно-цинкові

Літієві

Недоліки

Найдешевші.

Найменша тривалість роботи, неефективні в роботі з високими навантаженнями і при низьких температурах.

За вартістю менше, ніж лужні. При великому струмі і
низьких температурах ефективніше, ніж сухі.

Нетривала робота.

Тривалість роботи в 2-10 разів більше, ніж у сольових
елементів, в залежності від режиму роботи. Менший
саморозряд, тривалий термін зберігання. Ефективніші
при низьких температурах та при великих струмах
навантаження.

Більша вартість. Більша маса.

Постійність напруги, велика тривалість роботи.

Середня ціна. Через шкідливість ртуті
вже майже не виробляються.

Велика тривалість роботи. Ефективні при високих і
низьких температурах. Тривалий термін зберігання.

Висока вартість.

Безпечні для навколишнього середовища. Тривалість
зберігання. Тривалість роботи в 9-10 разів вище, ніж у
срібно-цинкових і в 11 разів вище, ніж у лужних.

Товщина елемента в 1,5 рази більше
лужного і срібного. Потрібно заклеювати батарейку, щоб виключити саморозряд під час зберігання.

Велика тривалість роботи. Полога крива розряду.
Ефективні при низьких і високих температурах. Надзвичайно тривалий час зберігання. Висока напруга на
елемент (3В). Легкі.

Висока вартість.

Таблиця позначень первинних елементів живлення
згідно міжнародних стандартів
Сольові елементи живлення

Лужні елементи живлення

Тип

ANSI/NEDA

МEК

ГОСТ,ТУ

Інші

Тип

ANSI/NEDA

МEК

ГОСТ,ТУ

Інші

АА

15D

R6

A316

MN1500

АА

15A

LR6

A316

MX1500

AAA

24D

R03

A286

MN2400

AAA

24A

LR03

A286

MX2400

C

14D

R14

A343

MN1400

C

14A

LR14

A343

MX1400

D

13D

R20

A373

MN1300

D

13A

LR20

A373

MX1300

1604D

6F22

Крона

9 вольт

1604A

6LR61

Корунд

PP3

Лужні батарейки для пультів
дистанційного керування

Лужні дискові батарейки «таблетки»

Інші

Тип

ANSI/NEDA

МEК

ГОСТ

Інші

Seiko

Renata

А23

1181A

3LR50

-

MN21

-

AG0

LR521

А27

27А

8LR50

-

MN27

-

AG1

LR621

N

910A

LR1

293

MN9100

LR41

-

AG3

LR736

377А

LR66

-

AG4

LR626

AG10

389A

LR54

-

AG10

LR1130

AG13

357A

LR44

-

AG13

LR1154

Тип

ANSI/NEDA

МEК

ГОСТ

AG0

379A

LR63

AG1

364A

LR60

AG3

392А

AG4

Літієві дискові батарейки «таблетки»

Тип

ANSI/NEDA

МEК

ГОСТ

Інші

CR1220

5012LC

CR1220

-

-

CR2016

5000LC

CR2016

-

-

CR2025

5003LC

CR2025

-

-

CR2032

5004LC

CR2032

-

-
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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Переваги для кінцевого споживача:

• гарантована якість;
• довговічність і продуктивність;
• широка область застосування;
• оптимальне співвідношення ціна-продуктивність;
• яскравий, барвистий дизайн батарейки та упаковки;
• зручність відкриття упаковки, вибору товару.

Для торгових точок:

• продукція з високим, стабільним попитом;
• висока маржа для усіх каналів збуту;
• просування продукції та рекламна підтримка в місцях продажу;
• яскравий, барвистий дизайн батарейки та упаковки, що дозволяє привернути увагу покупців і виділити продукцію
серед конкуруючих торгових марок;
• широкий вибір типів упаковок (шрінк, блістер, шоу-бокс, шрінк кард, пластиковий бокс);
• постійна наявність товару на складі.

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стальний
нікельований корпус

Струмопровідний графіт
Місце ущільнення виконано у вигляді двох
видавлених кілець, що робить конструкцію більш легкою

Сепаратор ізолюючий
Катод – порошок
Анод – гель
Струмовідвід
Верхнє ущільнення

Для забезпечення надійної герметичності
використовується спеціальний клей

Катодна склянка
Ущільнювач

Верхнє ущільнення зроблено із спеціального
нейлону, що підвищує стійкість до тиску

Пластмасовий
ущільнювач
з газовідвідним пазом

Негативний електрод
Анод (літій)
Газовідвід

Роздільник

Газовідвід

Ущільнювач
Нетоксичний
полібутеновий герметик

Катод
(диоксид марганцю)
Позитивний електрод
(корпус батареї)
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СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ

МЕТА:

• вихід на рівень всеукраїнської електротехнічної Корпорації;
• посилення позицій торгової марки АСКО-УКРЕМ в секторі B2C;
• закріплення і розвиток напрямку в дистрибуційному портфелі АСКО-УКРЕМ;
• збільшення представленості продукції АСКО-УКРЕМ у роздрібній торгівлі;
• підвищення лояльності покупців до продукції АСКО-УКРЕМ.

ПОЗИЦІОНУВАННЯ:
• Перша українська «потужна» батарейка за своїми експлуатаційними характеристиками не
поступається аналогам продукції у своєму сегменті.
• Для широкого застосування у побутових пристроях з різною енергоємністю.

СЛОГАН – «УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ»
Основна ідея позиціонування елементів живлення ACKO-УКРЕМ («потужна» українська батарейка)
вкладається у слоган, який використовується у всіх рекламних кампаніях і на рекламних носіях.
«УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ»
Філософія, закладена у слогані, збігається з філософією споживачів, з їх очікуваннями і включає в себе
національну ідею, емоційну складову і всі ключові переваги, які має мати батарейка: потужність, надійність, повна енергія.
Крім цього, слоган відображає загальне позиціонування бренду АСКО-УКРЕМ – українська торгова
марка, діяльність якої спрямована на максимальне задоволення потреб українського споживача.
Сила слогану в тому, що він переводить батарейку в клас товарів, що асоціюються з максимальною
потужністю, працездатністю.
ЕКСПРЕСІЯ – барвисте наповнення, виразність, максимальна сила прояву почуттів.
ЧОМУ УКРАЇНСЬКА?
ТОМУ ЩО
• цінуємо традиції;
• не стримуємо емоцій;
• весь час перебуваємо в русі;
• наповнюємо життя максимальним зарядом енергії.
Українська експресія – сплеск емоцій, безперервний рух і сила, яка наповнює максимальним зарядом
енергії.

УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ – НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ.
УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ – ВИБУХ ЕМОЦІЙ.
УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ – МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАРЯД.
УКРАЇНСЬКА ЕКСПРЕСІЯ – НЕСКІНЧЕННИЙ РУХ.
www.acko.ua
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Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

Українська
експресія

СОЛЬОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ

100%
СОЛЬОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ
«SUPER HEAVY DUTY»

Сольові елементи живлення АСКО-УКРЕМ™ застосовуються в пристроях із середнім і
низьким рівнем споживання енергії, таких як годинник, будильник, іграшки, радіо, пульти
дистанційного керування, ліхтарики тощо.
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AAA.R03.SP2
Типорозмір:

Упаковка:

ААА.R03
AА.R6
C.R14
D.R20
Крона.6F22

SP1 – шрінк, 1 шт.
SP2 – шрінк, 2 шт.
SP4 – шрінк, 4 шт.
SP10 – шрінк, 10 шт.

Переваги
• забезпечують економічну витрату енергії і тривале електроживлення пристроїв з помірними струмами розряду;
• вигідне співвідношення ціни і якості;
• не містять небезпечних для навколишнього середовища елементів – кадмію і ртуті;
• широкий асортиментний ряд.
Умови зберігання
• температура навколишнього середовища: -25...+40˚С;
• відносна вологість повітря ≤75%;
• заборонено зберігати в місцях з агресивним середовищем.

Типорозмір

Хімічний склад

Напруга, В

AАА.R03
AА.R6
C.R14

сольовий

1,5

D.R20
Крона.6F22

9

www.acko.ua

Висота, мм

Діаметр, мм

Вага, гр

44

10,3

8

50

13,7

16

49

25,4

42

60

32,6

82

48

26,3×17,3

44

9

Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

АСОРТИМЕНТ. ШРІНК

С.R14.SP2

AAA.R03.SP2
Упаковка
Шрінк
Коробка
Ящик

2 шт
30 шрінків/60 шт
600 шрінків/1200 шт

AAA.R03.SP4
Упаковка
Шрінк
Коробка
Ящик

4 шт
15 шрінків/60 шт
300 шрінків/1200 шт

10

Упаковка
Шрінк
Коробка
Ящик

2 шт
12 шрінків/24 шт
144 шрінків/288 шт

Крона.6F22.SP1

2 шт
30 шрінків/60 шт
600 шрінків/1200 шт

AA.R6.SP4
Упаковка
Шрінк
Коробка
Ящик

2 шт
12 шрінків/24 шт
144 шрінків/288 шт

D.R20.SP2

AA.R6.SP2
Упаковка
Шрінк
Коробка
Ящик

Упаковка
Шрінк
Коробка
Ящик

4 шт
15 шрінків/60 шт
300 шрінків/1200 шт

www.acko.ua

Упаковка
Шрінк
Коробка
Ящик

1 шт
20 шрінків/20 шт
200 шрінків/200 шт

Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

АСОРТИМЕНТ. ШРІНК. ШОУ-БОКС

AAA.R03.SP10 шт.
Упаковка
Шрінк
Коробка
Ящик

AA.R06.SP10 шт.
Упаковка
Шрінк
Коробка
Ящик

10 шт
20 шрінків/200 шт
80 шрінків/800 шт

10 шт
24 шрінків/240 шт
48 шрінків/480 шт

Спеціальна пропозиція – упаковка шоу-бокс!
Шоу-бокс – конструкція, котра за допомогою нескладних маніпуляцій перетворює коробку із транспортної тари в повноцінну мінівітрину. У торговельну мережу коробка, що має конструкцію шоу-бокс, постачається у закритому вигляді. При викладанні товару на прилавок коробка відкривається по лінії перфорації і таким чином трансформується у мініатюрну торгову вітрину.

Переваги
• фіксує простір полиці: не відбувається зміщення фейсів, товарний запас на полиці не перемішується з
конкурентною продукцією;
• дозволяє виділити продукцію АСКО-УКРЕМ™, притягує погляд покупця і спонукає його до покупки;
• продукція у шоу-боксах на полиці завжди звернена лицем до покупця, захищена від падіння;
• ефективний POS-матеріал. Логотип і слоган на шоу-боксі дозволяють зайвий раз нагадати покупцю про
продукт, ефективно виділити серед конкуруючих торгових марок.

www.acko.ua
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ЛУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ

Не містить
ртуті

100%

ЛУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ
«SUPER ALKALINE»

Лужні елементи АСКО-УКРЕМ™ застосовуються у пристроях побутового призначення з високим і середнім рівнем споживання енергії. Застосовуються для живлення пристроїв підвищеної
потужності, таких як фотоапарати, портативна аудіоапаратура (магнітоли, радіоприймачі, МР3плеєри), іграшки, ліхтарі тощо.
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AA.LR6.BР4
Типорозмір:

Упаковка:

ААА.LR03
AА.LR6
C.LR14
D.LR20
Корунд.6LR61

SP2 – шрінк, 2 шт.
SP4 – шрінк, 4 шт.
SC1 – шрінк кард, 1 шт.
SC2 – шрінк кард, 2 шт.
SC4 – шрінк кард, 4 шт.
BP1 – блістер, 1шт.
BP2 – блістер, 2шт.
BP4 – блістер, 4шт.

Переваги
• тривалий час роботи при невеликих розмірах;
• стабільність характеристик при збільшеному струмі розряду;
• широкий температурний діапазон експлуатації;
• екологічно безпечні – не містять кадмію і ртуті;
• збільшений термін зберігання – кілька років.
Умови зберігання
• температура навколишнього середовища: -25...+40˚С;
• відносна вологість повітря ≤75%;
• заборонено зберігати в місцях з агресивним середовищем.

Типорозмір

Висота, мм

Діаметр, мм

Вага, гр

ААA.LR03

44

10,4

12

АА.LR6

50

14

24

49

25,4

70

60

33,4

144

48

25,8×17,0

44

C.LR14

Хімічний склад

лужний

Напруга, В

1,5

D.LR20
Корунд.6LR61

9

www.acko.ua
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

АСОРТИМЕНТ. ШРІНК КАРДИ І ШРІНКИ

AАА.LR03.SC4
Упаковка
Шрінк кард
Коробка
Ящик

D.LR20.SC2

4 шт
48 шрінк кард/192 шт
288 шрінк кард/1152 шт

АА.LR6.SC4
Упаковка
Шрінк кард
Коробка
Ящик

4 шт
24 шрінк кард/96 шт
144 шрінк кард/576 шт

14

Упаковка
Шрінк кард
Коробка
Ящик

1 шт
24 шрінк кард/24 шт
288 шрінк кард/288 шт

AA.LR6.SP2
Упаковка
Шрінк
Бокс
Упаковка
Ящик

2 шт
12 шрінків/24 шт
4 бокса/96 шт
24 бокса/576 шт

AAA.LR03.SP4
Упаковка
Шрінк
Бокс
Упаковка
Ящик

2 шт
12 шрінк кард/24 шт
48 шрінк кард/192 шт

Корунд.6LR61.SC1

AAA.LR03.SP2
Упаковка
Шрінк
Бокс
Упаковка
Ящик

Упаковка
Шрінк кард
Коробка
Ящик

2 шт
12 шрінків/24 шт
4 бокса/96 шт
24 бокса/576 шт

АА.LR6.SP4
Упаковка
Шрінк
Бокс
Упаковка
Ящик

4 шт
6 шрінків/24 шт
4 бокса/96 шт
24 бокса/576 шт

www.acko.ua

4 шт
6 шрінків/24 шт
4 бокса/96 шт
24 бокса/576 шт

Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

АСОРТИМЕНТ. БЛІСТЕРИ

AAA.LR03.BL2
Упаковка
Блістер
Упаковка
Ящик

AA.LR6.BL2

2 шт
12 блістерів/24 шт
120 блістерів/240 шт

AAA.LR03.BL4
Упаковка
Блістер
Упаковка
Ящик

Упаковка
Блістер
Упаковка
Ящик

2 шт
12 блістерів/24 шт
120 блістерів/240 шт

AA.LR6.BL4

4 шт
12 блістерів/48 шт
120 блістерів/480 шт

Упаковка
Блістер
Упаковка
Ящик

4 шт
12 блістерів/48 шт
120 блістерів/480 шт

т

D.LR20.BL2

C.LR14.BL2
Упаковка
Блістер
Упаковка
Ящик

2 шт
12 блістерів/24 шт
72 блістера/144 шт

Упаковка
Блістер
Упаковка
Ящик

2 шт
12 блістерів/24 шт
72 блістера/144 шт

6LR61.BL1
Упаковка
Блістер
Упаковка
Ящик

1 шт
12 блістерів/12 шт
240 блістерів/240 шт

www.acko.ua
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Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

Українська
експресія

ЛУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ

100%

Не містить
ртуті

ЛУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ
ПУЛЬТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
«SUPER ALKALINE»
Лужні мініатюрні елементи живлення АСКО-УКРЕМ™ призначені для стабільного живлення компактних
електричних пристроїв

16
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LR.BP1
Упаковка:

Типорозмір:

BP1 – блістер, 1 шт.

LR1.
A23.MN21
A27.MN27

Переваги
• тривалий час роботи при невеликих розмірах;
• стабільність характеристик при збільшеному струмі розряду;
• широкий температурний діапазон експлуатації;
• екологічно безпечні – не містять кадмію і ртуті;
• збільшений термін зберігання – кілька років.
Умови зберігання
• температура навколишнього середовища: -25...+40˚С;
• відносна вологість повітря ≤75%;
• заборонено зберігати в місцях з агресивним середовищем.

Типорозмір

Хімічний склад

A23
A27

лужний

LR1

LR1.BP1

Упаковка
Блістер 1 шт
Коробка 12 блістерів/12 шт
Ящик
192 блістера/192 шт

Напруга, В
12
1,5

A23.MN21

Висота, мм

Діаметр, мм

Вага, гр

28,9

10,3

8

28

8

4,5

30

12

14

Упаковка
Блістер 1 шт
Коробка 20 блістерів/20 шт
Ящик
900 блістерів/900 шт

www.acko.ua

A27.MN27

Упаковка
Блістер 1 шт
Коробка 20 блістерів/20 шт
Ящик
900 блістерів/900 шт
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Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

Українська
експресія

ЛУЖНІ ДИСКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

100%

Не містить
ртуті

ЛУЖНІ ДИСКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ
«ТАБЛЕТКИ»
«SUPER ALKALINE»
Елементи живлення АСКО-УКРЕМ™ цієї серії призначені для стабільного електроживлення невеликих пристроїв: годинників, калькуляторів, лазерних вказівок, кишенькових
ліхтариків, слухових апаратів тощо. Термін придатності до 5 років.
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AG0.LR521.BP10
Типорозмір:

Упаковка:

AG0.LR521
AG1.LR621
AG3.LR41
AG4.LR626
AG10.LR54
AG13.LR44

BP10 – блістер, 10 шт.

Переваги
• тривалий час роботи при невеликих розмірах;
• стабільність характеристик при збільшеному струмі розряду;
• широкий температурний діапазон експлуатації;
• екологічно безпечні – не містять кадмію і ртуті;
• збільшений термін зберігання – кілька років.
Умови зберігання
• температура навколишнього середовища: -25...+40˚С;
• відносна вологість повітря ≤75%;
• заборонено зберігати в місцях з агресивним середовищем.

Типорозмір

Висота, мм

Діаметр, мм

Вага, гр

AG0 (LR521)

2,2

5,8

0,3

AG1 (LR621)

2,2

6,8

0,4

3,6

7,9

0,5

2,6

6,8

0,4

AG10 (LR54)

3,1

11,6

1,1

AG13 (LR44)

5,4

11,6

1,7

AG3 (LR41)
AG4 (LR626)

Хімічний склад

марганцеволужний

Напруга, В

1,5

www.acko.ua
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

АСОРТИМЕНТ. БЛІСТЕРИ

AG0.LR521
Упаковка
Блістер
Коробка
Ящик

AG1.LR621

10 шт
10 блістерів/100 шт
360 блістерів/3600 шт

AG3.LR41
Упаковка
Блістер
Коробка
Ящик

20

10 шт
10 блістерів/100 шт
360 блістерів/3600 шт

AG4.LR626
10 шт
10 блістерів/100 шт
360 блістерів/3600 шт

AG10.LR54
Упаковка
Блістер
Коробка
Ящик

Упаковка
Блістер
Коробка
Ящик

Упаковка
Блістер
Коробка
Ящик

10 шт
10 блістерів/100 шт
360 блістерів/3600 шт

AG13.LR44

10 шт
10 блістерів/100 шт
360 блістерів/3600 шт

www.acko.ua

Упаковка
Блістер
Коробка
Ящик

10 шт
10 блістерів/100 шт
360 блістерів/3600 шт

Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ЛІТІЄВІ ДИСКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

100%
ЛІТІЄВІ ДИСКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ
«ТАБЛЕТКИ»
«LITHIUM»
Відрізняючись високою енергетичною щільністю, елементи живлення АСКО-УКРЕМ™
даного типу застосовуються для надійного і довговічного електроживлення моніторів
серцевого ритму, комп’ютерної техніки, систем сигналізації та інших пристроїв підвищеної
відповідальності. Мають термін придатності до 10 років.

www.acko.ua
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CR1220.BP5
Упаковка:

Типорозмір:

CR1220
CR2016
CR2025
CR2032

BP5 – блістер, 5 шт.

Переваги
• мають високу питому ємність;
• забезпечують стабільне електроживлення протягом тривалого часу;
• діапазон напруг більше, ніж у інших типів батарейок – 1,5...3,5В;
• дуже малі струми саморозряду – зменшення заряду на 1...2% в рік;
• високий ступінь герметичності;
• стабільна робота в широкому діапазоні температур: -30...+65˚С;
• можливість виробляти невеликі і дуже плоскі елементи;
• великий термін зберігання – до 10 років.
Умови зберігання
• температура навколишнього середовища: -35...+50˚С;
• відносна вологість повітря ≤80%;
• заборонено зберігати в місцях з агресивним середовищем.

Типорозмір

Хімічний склад

Напруга, В

CR1220
CR2016
CR2025

літій/оксид
марганцю

3

CR2032

22
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Висота, мм

Діаметр, мм

Вага, гр

2

12,5

1,7

1,6

20

1,7

2,5

20

2,6

3,2

20

3,1

Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

АСОРТИМЕНТ. БЛІСТЕРИ

CR1220.BP5
Упаковка
Блістер
Коробка
Ящик

CR2016.BP5
Упаковка
Блістер
Коробка
Ящик

5 шт
10 блістерів/50 шт
360 блістерів/1800 шт

CR2025.BP5
Упаковка
Блістер
Коробка
Ящик

5 шт
10 блістерів/50 шт
360 блістерів/1800 шт

CR2032.BP5
Упаковка
Блістер
Коробка
Ящик

5 шт
10 блістерів/50 шт
360 блістерів/1800 шт

www.acko.ua

5 шт
10 блістерів/50 шт
360 блістерів/1800 шт
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ВТОРИННІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ

ВТОРИННІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ (АКУМУЛЯТОРИ) АСКО-УКРЕМ™
Основні типи акумуляторів
Тип

Переваги

Недоліки

Свинцево-кислотний
Pb

Системи резервного і безперебійного живлення,
альтернативні джерела живлення, транспорт, промисловість.

Універсальне застосування, невелика
вартість.

Автомобільний та залізничний транспорт, телекомунікації.

Висока питома електроємність,
можуть зберігатись розрядженими,
тривалий термін служби, не містять
токсичних речовин, дешевизна.

Нікель-кадмієвий
Ni-Cd

Електрокари, річкові та морські судна, авіація, портативний радіозв’язок.

Надійність, довговічність, мала питома
вага, тривалий термін зберігання.

Залізо-нікелевий
Ni-Fe

Резервне електроживлення, тягові для електротранспорту, кола керування.

Дешевизна, не містять токсичних
речовин.

Нікель-водневий
Ni-H2

Космічні апарати, апарати глибоководного занурення.

Висока щільність енергії, дуже тривалий термін експлуатації.

Електромобілі, дефібрилятори, ракетно-космічна техніка, системи автономного енергопостачання, радіоапаратура, освітлювальна техніка.

Невеликий ефект пам’яті, низький
саморозряд, стабільна ЕРС, висока
імпульсна струмовіддача, екологічно
безпечні.

Фотоапарати.

Висока енерговіддача, стабільна ЕРС.

Транспорт, телекомунікації, системи сонячної енергетики, мобільні джерела живлення, електроінструмент,
електромобілі.

Висока щільність енергії, висока
швидкість перезарядки.

Військова сфера.

Військова сфера. Малий внутрішній
опір, велика питома енергоємність,
великі струми.

Космос, зв’язок, підводні човни, військова сфера.

Дуже великий термін служби.

Нікель-сольовий
Ni/NaCl

Нікель-метал-гідридний
Ni-MH
Нікель-цинкові
Ni-Zn
Літій-іонний Li-ion
та різновиди
Срібно-цинкові
Ag-Zn
Срібно-кадмієві
Ag-Cd

Правила безпечної експлуатації акумуляторів
• Не створювати коло короткого замикання між контактами (клемами) акумулятора.
• Не зберігати акумулятори в розрядженому стані через значне зниження ємності або повного виходу з ладу.
• Дотримуватись полярності при підключенні пристрою. Недотримання полярності може вивести пристрій з ладу.
• Не піддавати глибокому розряду (тримати заряд на рівні не менше 15-20%).
• Не піддавати впливу температур нижче -20°C і вище +45°C.
• При температурах нижче -15°C ємність може зменшуватися на 30%. При від’ємних температурах заряджати акумулятор
забороняється.
• Для тривалого збереження експлуатаційних властивостей рекомендується зберігати і використовувати акумулятори при
стандартних умовах: температурах близьких до +25°C, відносної вологості повітря не більше 80%; уникати агресивних
середовищ.
• Не розбирати акумулятори. Електроліт, що міститься всередині, може призвести до опіків.
• Утилізацію проводити тільки в спеціально відведених місцях.
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

АКУМУЛЯТОРИ «ENERGY START»

100%
НІКЕЛЬ-МЕТАЛ-ГІДРИДНІ
(NI-MH) АКУМУЛЯТОРИ
«ENERGY START»
Акумулятори АСКО-УКРЕМ™ призначені для живлення різних побутових електричних
пристроїв: годинників, ліхтариків, фотоапаратів, іграшок тощо.

www.acko.ua
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NH-AA2500 ES
Тип акумулятора

Серія

Типорозмір: Ємність
AA
AAA

2500 мАгод
900 мАгод

Відмінні особливості
• постачаються уже заряджені;
• утримують 85% заряду після повної зарядки та 1 року зберігання.
Умови зберігання
• температура навколишнього середовища: -15...+40˚С;
• відносна вологість повітря ≤75%;
• заборонено зберігати в місцях з агресивним середовищем.

Форм-фактор
АА

Номінальна
напруга, В

Номінальна
ємність, мАгод

1,2

ААА

26

Діаметр,
мм

Вага,
гр

2500

51

14,5

29

900

45

10,5

13

NH-AA2500 ES
Упаковка
Блістер
Групова
Ящик

Висота,
мм

NH-AAA900 ES
Упаковка
Блістер
Групова
Ящик

2 шт
12 блістерів/24 шт
192 блістера/384 шт

www.acko.ua

2 шт
12 блістерів/24 шт
240 блістерів/480шт

Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

АКУМУЛЯТОРИ «ENERGY CHARGE»

100%
НІКЕЛЬ-МЕТАЛ-ГІДРИДНІ
(NI-MH) АКУМУЛЯТОРИ
«ENERGY CHARGE»
Акумулятори АСКО-УКРЕМ™ призначені для живлення різних побутових електричних
пристроїв: годинників, ліхтариків, фотоапаратів, іграшок тощо.

www.acko.ua
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Українська
експресія

Первинні та вторинні елементи живлення
АСКО-УКРЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NH-AA2700 EC
Тип акумулятора

Серія

Типорозмір: Ємність

AA
AAA

2700 мАгод
1100 мАгод

Відмінні особливості
• перед використанням потребують повної зарядки;
• утримують заряд до 6 місяців.
Умови зберігання
• температура навколишнього середовища: -15...+40˚С;
• відносна вологість повітря ≤75%;
• заборонено зберігати в місцях з агресивним середовищем.

Форм-фактор

Номінальна
напруга, В

АА

Номінальна
ємність, мАгод

Висота,
мм

Діаметр,
мм

Вага,
гр

2700

51

14,5

29

1100

45

10,5

13

1,2

ААА

NH-AAA1100 EC

NH-AA2700 EC

Упаковка
Блістер
Групова
Ящик

28

2 шт
12 блістерів/24 шт
192 блістера/384 шт
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Упаковка
Блістер
Групова
Ящик

2 шт
12 блістерів/24 шт
240 блістерів/480шт

Українська
експресія

Ліхтарики світлодіодні
АСКО-УКРЕМ

ЛІХТАРИКИ СВІТЛОДІОДНІ

СВІТЛОДІОДНІ ЛІХТАРИКИ
ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ
«Прожектор» АС-31
Особливості:
- потужне випромінювання завдяки світлодіодному СОВ-модулю потужністю 3Вт;
- світловий потік – до 200Лм;*
- час неперервної роботи – до 3 год;* (при заявленому світловому потоці).
У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.
- живлення – 4 елемента ААА.
- магнітний тримач-кнопка для закріплення на металевих поверхнях.
- підставка, що обертається на 360°, забезпечує різні напрямки освітлення.

Підставка обертається на 360°

Магнітний тримач
Магнітний
тримач-кнопка
Вимикач
ON/OFF
4 батарейки
ААА

ААА

х4 або

х4

ААА

78

Габаритні розміри

33
40

Упаковка
Блістер: 1 шт
Упаковка: 12 блістерів/12 шт
Ящик: 48 блістерів/48 шт

78
45

AC-31

70
65

www.acko.ua
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Українська
експресія

Ліхтарики світлодіодні
АСКО-УКРЕМ

ЛІХТАРИКИ СВІТЛОДІОДНІ

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ
«Гекон» АС-28
Особливості:
- потужне випромінювання завдяки двом світлодіодним СОВ-модулям потужністю 3Вт кожний;
- світловий потік – до 250Лм;*
- час неперервної роботи – до 3 год;* (при заявленому світловому потоці).
У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.
- живлення – 4 елемента ААА;
- три способи кріплення – Velcro («липучка»), саморізи та магнітний тримач.

2 СОВ-модуля
2х
СОВ LED 3Вт

Магнітний тримач
увім / вимк

магнітний тримач

Velcro («липучка»)

ААА

роз’єми для саморізів

х4 або

х4

ААА

Габаритні розміри

AC-28

30
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33
113

Упаковка
Блістер: 1 шт
Упаковка: 12 блістерів/12 шт
Ящик: 24 блістера/24 шт

75

20

Українська
експресія

Ліхтарики світлодіодні
АСКО-УКРЕМ

ЛІХТАРИКИ СВІТЛОДІОДНІ

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ
«Універсал» АС-7280
Особливості:
- два джерела світла – два режими роботи: СОВ (світлодіодний багатокристальний
модуль) потужністю 3Вт та 4 світлодіода;
- світловий потік – до 200Лм (СОВ-модуль);*
- час неперервної роботи – до 2,5 год* (при заявленому світловому потоці).
У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.
- живлення – 3 елемента ААА. При заміні елементів живлення дотримуйтесь відповідної полярності, зазначеної на елементі та на корпусі ліхтарика!
- магнітний тримач та поворотний на 360˚ гачок для кріплення;
- міцний та ергономічний корпус з АВС-пластмаси на гумовій основі.

2 режими
СОВ LED 3 Вт

Зручний монтаж

4 LED

180˚
180˚

х3 або

360˚
Поворотний гачок

3 елемента ААА
+
-

ААА

+

+

ААА

х3

Магнітний тримач

-

3 батарейки ААА

47

Габаритні розміри

AC-7280

95

Упаковка
Блістер: 1 шт
Упаковка: 24 блістера/24 шт
Ящик: 48 блістерів/48 шт

58

www.acko.ua
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Українська
експресія

Ліхтарики світлодіодні
АСКО-УКРЕМ

ЛІХТАРИКИ СВІТЛОДІОДНІ

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ
«Майстер» АС-5240

Особливості:
- потужне випромінювання завдяки двом світлодіодним СОВ-модулям потужністю 3Вт кожний;
- світловий потік – до 250Лм;*
- час неперервної роботи – до 3 год;* (при заявленому світловому потоці). У подальшому світловий
потік поступово зменшується без порогового вимкнення.
- живлення – 4 елемента ААА;
- три способи кріплення – Velcro («липучка»), саморізи та магнітний тримач.

3 елемента АА

+
-

Магнітний тримач

+

+
-

3 батарейки АА

АА

х3 або

АА

х3

47

Габаритні розміри

207

60

AC-5240

Упаковка
Блістер: 1 шт
Упаковка: 12 блістерів/12 шт
Ящик: 24 блістера/24 шт
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Українська
експресія

Ліхтарики світлодіодні
АСКО-УКРЕМ

ЛІХТАРИКИ СВІТЛОДІОДНІ

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ
«Світлячок» АС-7015

Особливості:
- прийнятна яскравість та м’яке світло завдяки 5мм світлодіоду;
- світловий потік – 5Лм;*
- час неперервної роботи – до 100 год;* (при заявленому світловому потоці). У
подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.
- живлення – 3 елемента ААА;
- тримач на клейовій основі забезпечує зручний та швидкий монтаж;
- оптимальний для застосування у коморах, гардеробних, ванних кімнатах тощо.

ААА

х3 або

ААА

х3

Габаритні розміри

Упаковка
Блістер: 2 шт
Упаковка: 12 блістерів/24 шт
Ящик: 24 блістера/48 шт

www.acko.ua

70

AC-7015

70

70
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Продукцію Української електротехнічної Корпорації АСКО-УКРЕМ
в м. Києві та Київській області можна придбати:
ELEKTRIKA.ua
Інтернет-магазин
м. Вишневе,
вул. Чорновола, 11
(044) 500-20-00

Електрен
(магазин "Струмок")
пр. Соборності, 14
(044) 501-43-02
(044) 501-43-01

Агарт Трейдінг, ТОВ
вул. Клеманська, 1/5
(044) 496-59-90

Електрик Системс
вул. Дружківського, 10
(044) 500-11-35

Альцест
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Петропавлівська, 4
(044) 371-40-20
(044) 371-40-22

Електро-Світ
вул. Чорноморська, 7
(044) 531-34-74
(044) 225-02-81

Аніта і К
(магазин "Електротовари")
пр-т Повітрофлотський, 14/17
(044) 249-55-65
(044) 499-63-27
Бернацький В.М.
м. Бровари, вул. Київська, 310
(04594) 649-93
Бондаренко, ПП
вул. Ш. Алейхема, 2
Бородиня, ПП
(магазин "Електротовари")
вул. Смілянська, 15
(044) 245-89-16
(067) 404-98-10
(067) 749-54-00
Бренд-Енерго
пр. Повітрофлотський, 66
(044) 361-59-98
(044) 499-03-63
ВБР-Електрик
вул. Деміївська, 41
(044) 259-06-66
(044) 259-09-89
Ветвольт, ПП
с. Софіївська Борщагівка
вул. Миру, 36, оф. 17
(067) 393-87-46
(063) 379-06-91
с. Софіївська Борщагівка
вул. Лесі Українки, 11
(067) 869-50-22
Вірма-Електросвіт
вул. Визволителів, 1
(044) 542-76-76
Вітокс
вул. Росошанська, 3
(044) 501-08-98
(044) 566-34-44
Генін ПП
Вул. Зодчих, 55 а
(067) 465-52-98

Електрокомплекс
вул. Хвойки, 18/14
(044) 419-25-08
(044) 531-39-45
Електрокомплект ЛТД
вул. Автозаводська, 2
(044) 586-20-90 (53)
Електро Крамниця
бул. І. Лепсе, 8
(044) 455-47-78
(044) 455-47-69
Електролюкс ПП
вул. Старосільська, 1К
(044) 512-51-12
(044) 510-59-70
(044) 540-90-00
Електросервіс, ПКФ
вул. Салютна, 38/2
(044) 501-37-45
(044) 537-35-67
Електротех
м. Біла Церква,
пер. Будівельників, 4
(04563) 918-05
(04563) 904-11
Елпром
(магазин "Струмок")
вул. Краснова, 17
(044) 424-63-43
Енерго, ВКП
вул. Г. Хоткевича, 5
(044) 292-40-05
(044) 332-08-73
Енергосоюз ДП
вул. Північно-Сирецька, 1-3
(044) 205-34-69
Зарецький, ПП
(магазин "Електротовари")
вул. Пост-Волинська, 5
(044) 455-35-78
Зволейко, ПП
вул. Ревуцького, 40
(067) 272-48-50

Грибовский, СПД
м. Бориспіль,
вул. К. Шлях, 27
(097) 881-51-24
Елегант, МПП
м. Бориспіль,
вул. Привокзальна, 1в
(04595) 625-20
Елбест
(магазин "Електромережа")
пр. Голосіївський, 106/2
(044) 258-48-48
(044) 258-57-57
(044) 258-64-64

Здоренко, ПП
м. Боярка,
вул. Білогородська, 23в
(04598) 470-37
Іванов, ПП
вул. Ушинського, 3
(067) 900-13-37
(050) 385-35-88
Кабанчик
(магазин "Струмок")
пр. Науки, 17/15
(044) 531-97-61
(044) 527-99-11

Кабель-Інвест
(магазин "КПД")
вул. Тулузи, 3б
(044) 405-84-83
вул. Миколи Голего, 5
(044) 453-01-17
вул. Ванди Василевської, 7
(044) 236-19-06
Кап-Електро
вул. Виборзька, 38/19
(044) 501-92-52
(044) 502-22-89

Поло-Електро
вул. Автозаводська, 18д
(044) 464-40-16
(044) 430-17-74
Приходько, ФОП
м. Фастів,
вул. Інтернаціоналістів, 7
(04565) 543-79
Промкабель-Електрика
вул. Пшенична, 8
(044) 206-77-88

Карат, ЛТД
вул. Кирилівська, 86
(044) 531-96-45

Промтехгрупп - К
вул. Мельниченко, 16
(044) 500-82-76

Комел-Електро
вул. Бальзака, 4, оф. 145б
(044) 547-73-33
(044) 502-86-43

Салацкий, ПП
м. Обухів, вул. Київська, 113/2
(04572) 727-05

Компанія «Просвіт ЛТД»
вул. Машинобудівна, 42
(044) 351-11-21
(044) 228-13-93
Контакт+Електро
(магазин "Електрик")
вул. Межигірська, 28
(044) 467-68-93
(0440 467-51-60
Кунік, ПП
вул. Курбаса, 4б
(050) 958-41-51
(050) 551-11-10
ЛАЙТ КРАФТ, ТОВ
вул. Є. Свертюка, 49
(044) 541-14-52
(0440 541-14-25
Лаптев, ПП
вул. Кирилівська, 1
(044) 246-15-87
(097) 278-27-81
вул. Салютна,
ринок "Нивки",місце 2-3
(067) 966-82-77

Сіті Електрика
вул. Азербайджанська, 86
(044) 292-15-43
(044) 360-83-53
Скоробогатько, ПП
м. Васильків
вул. Володимирська, 42а
(096) 359-54-14
Сучок Н.Е.
смт. Калинівка,
вул. Залізнична, 44
(04571) 417-20
Сучок П.А.
м. Васильків,
вул. Володимирська, 37
(04571) 237-24
ТОВ «СФЕРАЛАЙН ЛТД»
пр. Перемоги, 67,
бізнес-парк «Нивки-Сіті»,
корп. R
(044) 205-37-15
Технотон Енерго
вул. Магнітогорська, 1а,
(044) 502-88-00

Ліна
пр. С. Бандери, 23, оф. 200
(044) 426-70-55
(044) 451-45-35

Техелектротрейд
вул. Сосюри, 6
(044) 206-45-80
(044) 292-30-78

Мазепа, ПП
м. Вишгород,
вул. Грушевського, 6
(04596) 230-50

Торговий Дім
"Азовкабель-Київ"
вул. Дніпровська
Набережна, 17А
(044) 492-00-14

Мазурок, ПП
вул. Зодчих, 58-а
(097) 354-26-44
Майком, ТОВ
вул. А. Кримського, 27 а
(044) 383-89-60
(067) 231-64-82
(067) 333-89-60
(093) 167-02-90

Торговий Дім
"Буделектрокабель"
бул. Вацлава Гавела,8
(044) 251-21-45
(044) 454-13-11
УкрЕнерго-Альянс
(044) 536-08-50

НП Електро Груп
вул. Новаторів, 22а
(044) 599-36-38

Фаза-Н, ПП
м. Ірпінь,
вул. Центральна, 14
(04597) 534-26

Оріон
вул. О. Теліги, 27
(044) 440-32-33

Юмел, ТОВ
пр-т. А. Глушкова, 31А
(068) 833-77-27

Патлай, ПП
вул. Жовтнева, 77
(044) 233-33-27
(044) 237-68-61
(067) 402-67-93
(093) 976-71-02

Відділ з прямих продажів по Києву та Київській області: Київська область,
Києво-Святошинський р-н, с. Новосілки, вул. Озерна, 20в
тел. (044) 500-00-33, 501-97-10, e-mail: info@acko.ua
МИ СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАС!

Альфа Електро стиль

Крамелектро
(066) 345-64-74

(095) 0435355
(067) 6752738

500-0033

тел: (044)
(044) 501-9710; 501-9711
ул. Озерна, 20в, с. Новосілки,
Києво-Святошинський район,
Київська обл., 03027
www.acko.ua e-mail: info@acko.ua

