PRODUKTY FIRMY TINEN

Wtyczki z mechanizmem wypychającym–bezproblemowe odłączanie
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Oferta Tinen
Tinen to pierwsze na świecie, opatentowane wtyczki z mechanizmem wypychającym do gniazd zasilających.
Przeznaczone są do stosowania we wszystkich urządzeniach elektrycznych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej
metody, pozwala uniknąć odrywania gniazd wtykowych z kontaktów, porażenia prądem elektrycznym
i znacznie ułatwia pracę ze sprzętami elektrycznymi. Wszystkie wtyczki posiadają odpowiednie certyfikaty oraz atesty
bezpieczeństwa i produkowane są z materiałów najwyższej jakości.

Wtyczka Tinen z przewodem zasilającym komputerowym
Typ złącza IEC: C5. Stosowana do zasilania laptopów i innych
przenośnych urządzeń (np: projektorów). Możliwość wykonania wtyczek,
wypychaczy i przewodu w dowolnym kolorze.
Długości przewodu: 1m, 1.5m, 1.8m, 3m i inne, 250V, 16A

Wtyczka Tinen z przewodem zasilającym komputerowym
Typ złącza IEC: C13 Przeznaczona do zasilania komputerów, serwerów,
UPSów i innych urządzeń. Możliwość wykonania wtyczek, wypychaczy
i przewodu w dowolnym kolorze.
Długość przewodu: 1m, 1.5m, 1.8m, 3m i inne, 250V, 16A

Wtyczka Tinen z dowolnym zakończeniem
Firma oferuje wykonanie wtyczek Tinen według indywidualnego
zamówienia, dostosowanych do urządzeń elektrycznych, które
wymagają nietypowych zakończeń.
Długość przewodu: 1m, 1.5m, 1.8m, 3m i inne, 250V, 16A

Wtyczka Tinen z przewodem w oplocie bawełnianym
Oferujemy wtyczki Tinen w stylu Retro przeznaczone do urządzeń
elektrycznych pracujących w wysokich temperaturach. Kabel zakończony
jest dowolnie wybraną końcówką.
Długość przewodu: 1m, 1.5m, 1.8m, 3m i inne, 250V, 16A
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Wtyczka Tinen z gniazdem przedłużacza
Proponujemy przedłużacze zakończone gniazdem uniwersalnym.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy podłączyć dowolne urządzenie ze
standardową wtyczką. Tego typu przedłużacz sprawdzi się w pracy
z każdym urządzeniem bez potrzeby wymiany wtyczki.
Długość przewodu: 1m, 1.5m, 1.8m, 3m i inne, 250V, 16A

Wtyczka Tinen do samodzielnego montażu. Typ TP-05
• łatwy montaż
• funkcjonalność Tinen
• nowoczesny wygląd
• różnorodność kolorów
• do wszystkich urządzeń elektrycznych
Łatwy montaż, 250V, 16A

Dostępne kolory wtyczek
Oferujemy dowolną kolorystykę wtyczek z palety kolorów RAL. Poniżej przykładowe wykonanie w kilku kolorach.
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Tinen S. C.
Paweł Matyjaszczyk, Marek Jaśkowiak

Tinen S.C. powstała w 2012 roku. Kilka lat badań, ciągłego rozwoju i inwestycji
doprowadziły do stworzenia pionierskiego urządzenia. Powstała wtyczka
Tinen. 25 czerwca 2014 roku właściciele firmy uzyskali patent na tym wynalazku
(nr P.404448), co stanowi potwierdzenie jego innowacyjności. Posiadają
również certyfikat CE oraz SEP-BBJ dla wtyczek Tinen.
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Główną ideą projektu Tinen było stworzenie produktu, który ułatwi korzystanie
z urządzeń elektrycznych zarówno codziennego użytku, jak i profesjonalnego
sprzętu w przedsiębiorstwach. Wtyczki Tinen, dzięki zastosowanemu w nich
mechanizmowi wypychającemu, są bezpieczne i bezproblemowe w obsłudze.
Do wyjęcia wtyczki z gniazda zasilającego wystarczy użycie 3 palców jednej
ręki.
Wieloletnie doświadczenie biznesowe właścicieli czynią z firmy Tinen
wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego.
Polecamy produkty firmy Tinen i zapraszamy do współpracy.
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Nasi Partnerzy:

Złoty medal
Chorwackiej Międzynarodowej
Izby Innowacji na Targach iENA 2014
w Norymberdze

Srebrny medal
innowacyjności produktu
na Targach iENA 2014
w Norymberdze
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ul. Hubska 96/100
50-502 Wrocław

Wyróżnienie za Najbardziej Innowacyjny Produkt lub Technologię pokazywaną
na Targach Elektrotechnika 2015 i Targach Światło 2015

