
Az ULTIMA Kereskedelmi Kft. számos ismert villamossági terméket, szerszámokat, karbantartó és vegyi 
anyagokat  gyártó európai cég magyarországi képviseletét látja el. A cégek termékei az elektromos kivitelezés 
számos - sokszor egymástól lényegesen eltérő - területén megtalálhatók, de egy fogalom mindegyik gyártó 
partnerünkre érvényes: a minőség és az innováció iránti elkötelezettség. 

A minőség az a fogalom, ami az ULTIMA Kft üzleti filozófiájának is alapja és terveink, feladataink 
megfogalmazásakor is ez a meghatározó szempont.  A minőség iránti tudatos elkötelezettségünkből fakadóan 
2006-tól a MSZ EN ISO 9001:2001 szabványú minőségirányítási rendszer alapján működtetjük  cégünket. 
Minőségi termékeket kínálunk, minőségi szolgáltatást nyújtunk. 

 
Főbb feladataink és szolgáltatásaink: 
 
- külföldi partnereink termékeinek magyarországi értékesítése  
- az import lebonyolítása, a termékek raktározása 
- műszaki tanácsadás  
 
Célunk a magyarországi gyártó cégek, villamossági nagy- és kiskereskedők valamint a kivitelező és karbantartó 
cégek ellátása kiváló minőségű anyagokkal, kedvező áron és rövid szállítási határidővel. 
  

Beszállító partnereink területük meghatározó, több esetben piacvezető cégei, így  a folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően a legmodernebb, legoptimálisabb megoldásokkal, széles termékválasztékkal és a márkák által 
garantált magas minőséggel tudunk a szakemberek rendelkezésére állni.  

  
Az Ultima Kft. által képviselt márkák: 

Kaiser GmbH. (Németország) 
  

 
A Kaiser cég a süllyesztett szerelvény- és elágazó dobozok komplett rendszerét kínálja tégla, gipszkarton vagy 
beton szerkezetű falakba, több mint száz éve, világszínvonalon.  
A dobozokon kívül a beépítéshez szükséges szerszámok, rögzítők, fedelek és a beépítést segítő kiegészítők is a 
rendszer részét képezik. A kapcsolók, dugaszoló aljzatok, szerelvények beépítő dobozain túl halogén 
lámpatestek és kompaktfénycsöves mélysugárzók beton födémbe és oldalfalba beépítéséhez gyártanak 
moduláris dobozokat HaloX illetve KompaX néven. A megelőző tűzvédelem egyik fontos terméke a ThermoX 
lámpadoboz, melybe tetőtérbe és álmennyezetbe építhetünk biztonságosan halogén lámpákat. Újdonság még az 
alacsony energiájú házakhoz kifejlesztett tömítő membrános ECON gipszkarton doboz, és az F30-F90 tűzvédelmi 
falak HWD90 jelű gipszkarton doboza. 
  

Mennekes GmbH. (Németország) 
  

  
Az ipari csatlakozók és kiselosztó kombinációk első számú gyártója a világon. 

A Mennekes széles termékválasztékában megtalálhatóak a hagyományos ipari aljzatokon és villákon túl többek 
között a CEPEX esztétikus ipari csatlakozó aljzatok, az AMAXX modul rendszerű kiselosztó kombinációk, az 
agresszív környezetbe szerelhető AMELAN és a fokozottan ütésálló keménygumi tokozott EverGUM  
kombinációk. Műhelyekben, szerelőszalagok mellett alkalmazhatók az elektromos dugaszoló aljzatokon kívül 
sűrített levegős vagy adatátviteli aljzatot is tartalmazó AirKRAFT vagy 3KRAFT  kombinációk, melyek akár 
függesztett, akár lengő, akár rögzített módon is használhatók. 

 

Weicon GmbH. (Németország) 
  

  
 A Weicon cég kézi kábel- és vezetékcsupaszító szerszámok gyártója. Ezek a szerszámok a kivitelezésben, 
javításban vagy karbantartásban dolgozó villanyszerelők kéziszerszámai. Normál, félautomata és automata 
kivitelben készítenek  vezetékek érszigetelésének eltávolítására alkalmas szerszámokat. Kábelek 
köpenyszigetelésének eltávolítására számos félautomata szerszám található a kínálatban,  akár érvéghüvely 
szorító funkcióval is. Koax kábelek, lapos kábelek csupaszítására is megtalálhatóak a megfelelő szerszámok a 
WEICON kínálatában. További termékeink a karbantartó és vegyianyagok területén: műszaki spray-k, 
pillanatragasztók, anaerob menetrögzítők és tömítők, RTV szilikon és szilikonmentes tömítők, folyékony fémek. 



 

Agro AG (Svájc) 
  

 
Az AGRO fém és műanyag tömszelencéket, ellenanyákat gyárt, metrikus és Pg kivitelben. Az AGRO 
tömszelencék szinte kizárólag IP68-as kivitelben készülnek. A hagyományos nikkelezett sárgaréz 
tömszelencéken kívül, saválló rozsdamentes acél, alumínium, robbanásbiztos és EMC fém tömszelencék gyártói 
különféle tömítésekkel, menethosszokkal. A műanyag tömszelencék teljes választékát gyártják többféle színben, 
kivitelben. Önálló termékcsalád az üvegszál erősítésű poliamid töszelencék, melyek metrikus és Pg változatban is 
készülnek. Természetesen a kiegészítők: szűkítők, bővítők, lezáró dugók, könyökök stb. is a termékpaletta részei.
  

Mint képviseletnek, a termékek beszerzésén és értékesítésén túl feladatunk a piaci igényeknek megfelelő készlet 
magyarországi  raktározása, a logisztikai háttér biztosítása. Rendszeresen szervezünk termékismertető 
előadásokat a villamos tervezők és a villamos kivitelezők számára. Kereskedő partnereinknél az ország minden 
területén megtalálhatóak a termékeink, termékismertetőink, katalógusaink,  de munkatársaink bármikor szívesen 
állnak rendelkezésre ismertetőkkel, műszaki információkkal, beszerzési lehetőségekkel kapcsolatosan. 

 


