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CONECTANDO O MUNDO

A empresa A & H Meyer é uma multinacional de 
gestão de cabeamento, com presença global e uma 
lista de clientes que inclui grandes corporações e 
fabricantes de mobiliário reconhecidos.
 
Desde nossa fundação, em 1961, somos regidos 
por uma filosofia empresarial baseada em cinco 
princípios:
Qualidade e segurança; satisfação dos clientes; 
orientação internacional; inovação contínua e 
preservação máxima do meio ambiente.

A A & H. Meyer se coloca como parceira de todos 
os que integram eletricidade ao mobiliário. 
Não importa se a quantidade é pequena ou grande, 
se as necessidades são especiais ou se as 
configurações são padrão, a A. & H. Meyer está 
presente para apoiar você. Excelência do serviço, 
cumprimento dos prazos e qualidade superior são 
o nosso foco.
 
Todos os nossos produtos são fabricados de 
acordo com os padrões internacionais pertinentes 
a eletricidade e segurança, além de cumprirem os 
requisitos de qualidade do certificado ISO 9001. 

NETBOX é a solução que reúne o que o 
seu sistema precisa. O conjunto NETBOX 
oferece diferentes tipos de aplicações de 
acordo com suas preferências: para 
mesa, embutir, instalar na superfície ou 
ocultar.

NETMODULE refere-se à configuração do 
NETBOX a partir de mais de 250 módulos. 
Selecione desde tomadas elétricas 
simples até conexões para dados e 
multimídia, interruptores e muitos outros 
recursos.

NETCONNECT atende aos mais recentes 
padrões globais de segurança e oferece 
um conjunto de soluções de cabeamento 
para eletricidade, dados e áudio/vídeo 
aceitas mundialmente, bem como os 
conectores.

NETSYSTEM possibilita que os clientes 
controlem o fluxo elétrico em qualquer 
situação através de uma rede de 
distribuição de energia elétrica, graças à 
nossa ampla seleção de caixas de 
distribuição modulares confiáveis.

NET+ fornece soluções práticas e fáceis 
para qualquer estação de trabalho, com 
ampla seleção de acessórios e opções.
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O NETBOX Rise estabelece novos padrões para 
escritórios e salas de reunião: além de conter quatro 
módulos para energia elétrica, dados e multimídia, 
o painel de cobertura da unidade oculta tem cor 
e material combinados ao móvel e a fixação pode 
ser feita com ou sem moldura. Suportes de fixação 
ajustáveis permitem instalação em diferentes espes-
suras de tampo de mesa.

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Mesas de reunião

Salas de treinamento

Sistemas de plataforma

Estações de trabalho

Ao ser pressionada, a unidade 
emerge do tampo da mesa e os 
módulos de tomada são expostos.

Graças à armação metálica, o tampo 
pode ser esmaltado em diversas 
cores. 
Quando não está sendo utilizada, a 
unidade de tomada pode ser oculta 
no tampo da mesa.

Todas as conexões para eletricidade, 
dados e multimídia são localizadas 
nas extremidades da armação sob 
a mesa.

Ângulos de fixação nas laterais possi-
bilitam ajuste a diferentes espessuras 
de tampo de mesa.

SOLUÇÃO ALTAMENTE 
SOFISTICADA PARA 
ELETRICIDADE

NETBOX
Rise
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O NETBOX Line pode ser combinado a 
um braço para monitor.

O design do NETBOX Line é 
harmonioso, elegante e contem-
porâneo.

Quando configurado com um 
acoplador, o NETBOX Line é ideal 
para plug and play.

Mecanismo click-stop de trava 
exclusivo – instalação rápida e sem 
ferramentas!

ELEGÂNCIA SOB MEDIDA

A solução clássica e funcional NETBOX Line é 
embutida na mesa de trabalho e oferece acesso 
total, fácil e contínuo a tomadas para eletricidade, 
voz e dados. O design exclusivo mantém o 
NETBOX Line levemente elevado em relação ao 
nível da mesa, oferecendo proteção contra líquidos 
derramados e mantendo a segurança de cabos e 
fios. Além disso, a parte inferior da solução 
também tem ótima aparência, graças à 
composição prática e ao mecanismo click-stop de 
trava exclusivo da A. & H. Meyer. 

A unidade é ideal pela facilidade de instalação em 
qualquer tipo de tampo, inclusive em vidro. A 
solução NETBOX Line é personalizável em diversos 
comprimentos e é fornecida por padrão com uma 
extensão ou com um cabo de alimentação 
instalado permanentemente. Como opção especial, 
é possível ter conectores no corpo da unidade e 
utilizar cabos removíveis para fonte de 
alimentação e conexão. O NETBOX Line também 
pode ser configurado com um braço para monitor, 
que necessita de suporte metálico para fixar a 
unidade.

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Estações de trabalho

Mesas de reunião 

Hotéis

Bibliotecas

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Estações de trabalho

Mesas de reunião 

Hotéis

Bibliotecas

NETBOX
Line

O NETBOX Style combina design retilíneo e 
grande funcionalidade. Seu perfil baixo 
apresenta superfície totalmente esmaltada, 
que complementa qualquer tipo de mobiliário. 
Devido à instalação plana no tampo da mesa, 
o NETBOX Style pode ser integrado 
perfeitamente a mesas empilhadas.
O grande número de combinações possibilita 

soluções individualizadas e especializadas, 
sem esforço adicional. 
A fixação sem necessidade de ferramentas, 
por meio do mecanismo click-stop de trava, 
garante o ajuste perfeito e economiza tempo.
O NETBOX Style inclui um cabo de 
alimentação instalado permanentemente ou 
uma extensão em diversos comprimentos.

O mecanismo click-stop de trava 
possibilita instalação rápida.

Como opção especial, é possível 
integrar novos módulos em um 
estilo sem moldura.

NETBOX
Style
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Um novo componente no conjunto A. & H. 
Meyer: a primeira unidade embutida construída 
em metal, proporcionando ampla variedade de 
acabamento colorido para atender às necessi-
dades do cliente. O bloco de energia interno inclui 
acoplamento com trava, para que seja facilmente 
substituído se houver mudança nas neces-
sidades. Como padrão, a unidade é fornecida em 
versão quádrupla.

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Mesas de reunião 

Sistemas de plataforma

Salas de treinamento

Estações de trabalho

A fixação é realizada com grampos 
de metal na parte inferior do tampo 
da mesa.

O bloco de energia pode ser substi-
tuído facilmente, sem ferramentas 
e sem necessidade de desinstalar 
toda a unidade NETBOX Entry do 
tampo da mesa.

Bloco de energia para utilização no 
NETBOX Entry, com acoplamento por 
trava que garante fixação segura.

O QUE HÁ DE MELHOR 
EM METAL

NETBOX
Entry
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CONFORTO NO LOCAL DE TRABALHO

NETBOX Turn and Turn Comfort são as unidades 
embutidas mais conhecidas da A. & H. Meyer. Os 
dois produtos são rotativos, sendo que o primeiro 
gira manualmente e o segundo gira com o toque de 
um botão, expondo ou ocultando as tomadas. 
Quando na posição “fechada”, a unidade permanece 
nivelada à superfície na qual está fixada. Com isso, 
a superfície se mantém organizada quando a 

unidade não é utilizada. 
Para flexibilidade máxima, o NETBOX Turn e o Turn 
Comfort permitem acesso de qualquer ângulo. Os 
cabos passados sob a mesa possibilitam uma 
aparência ainda mais elegante, principalmente com 
10 mm de espessura mínima de tampo. O NETBOX 
Turn e o Turn Comfort estão disponíveis em 
comprimentos personalizáveis.

NETBOX Turn Comfort mostrado em 
posição aberta e fechada.

O NETBOX Turn Comfort é rotativo e 
permite expor ou ocultar as tomadas 
com o toque de um botão.

O exclusivo mecanismo click-stop de 
trava mantém a unidade posicionada 
com segurança, com instalação fácil 
e sem ferramentas.

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Mesas de reunião

Salas de treinamento

Sistemas de plataforma

Hotéis

NETBOX
Turn e Turn Comfort

O NETBOX Axial e o Axial Comfort são 
soluções embutidas que se fecham e se 
nivelam à superfície em que estão fixadas. As 
duas unidades têm acesso frontal que 
apresenta tomadas elétricas, de voz e de 
dados quando necessário, sendo que a 
primeira unidade tem rotação ascendente e a 
segunda tem rotação com o toque de um 
botão, por mecanismo com molas. Ambas têm 
a vantagem de permanecer fechadas mesmo 
durante o uso, pois as ranhuras de borracha 

do espelho permitem que os cabos cheguem 
aos dispositivos sobre a mesa, como 
computadores, telefones e equipamentos 
multimídia. As tomadas são posicionadas 
abaixo da superfície da mesa, com 
funcionamento ideal para espessuras de 
tampo mínimas de 10 mm. As unidades são 
autônomas, fáceis de instalar, têm 
comprimento personalizável e acomodam a 
linha completa de tomadas A. & H. Meyer, 
conforme as necessidades. 

O NETBOX Axial Comfort pode 
ser utilizado na posição fechada 
devido a ranhuras de borracha que 
permitem a passagem dos cabos.

O mecanismo por molas exclusivo 
da unidade possibilita acesso fácil, 
bastando uma leve pressão dos 
dedos.

A fixação com mecanismo click-
stop de trava permite a instalação 
imediata.

NETBOX
Axial e Axial Comfort

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Mesas de reunião

Escritórios

Salas de treinamento

Bibliotecas
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O elegante NETBOX Move põe na palma da mão 
o acesso à eletricidade ou a conexão a 
comunicações. 
Com apenas um toque dos dedos, a moldura 
plástica com design de bom gosto pode ser 
facilmente acessada quando em uso ou 
permanece recolhida quando não utilizada.
Personalizável para atender às suas 
necessidades, o NETBOX Move pode ser 
configurado com dois a cinco módulos e 
organizado a partir de um conjunto de mais de 
250 módulos.

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Cozinhas

Saguões

Escritórios

Quartos e recepção de hotéis

O NETBOX Move necessita de 
espaço embaixo do tampo da mesa 
de acordo com sua profundidade e, 
para proteger a unidade contra de 
danos, deve ser embutido.

O design retrátil inteligente do 
NETBOX Move permite que seja 
acessado durante a utilização e 
recolhido quando fora de uso.

Um anel de montagem torna muito 
fácil a fixação do NETBOX Move no 
móvel.

O NETBOX Move pode ser equipado 
com até cinco módulos.

APLICÁVEL INDIVIDUALMENTE

NETBOX
Move
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A PERSONIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA

Compacto e refinado, o NETBOX Point é uma 
unidade de eletricidade premiada com o Red Dot 
Design Award, que pode ser instalada no seu 
mobiliário para proporcionar integração ao design e 
segurança à conectividade. Seja em escritórios, 
bibliotecas, hotéis, aeroportos ou até em casa, suas 
linhas discretas e várias opções de cores de 
tomada ficarão bem em qualquer decoração.  
Graças ao design modular eficiente e racional, o 
NETBOX Point tem ajuste perfeito e é ideal substituir 

passa-cabos já existentes com medida padrão de 
80 mm. Além disso, seu inteligente mecanismo 
click-stop de trava faz da montagem e 
desmontagem tarefas facílimas. A unidade é 
entregue com um cabo para fonte de alimentação 
fixo conectado e dois módulos de comunicação 
permutáveis. A troca simples e rápida dos módulos 
de comunicação facilita a mudança entre as opções 
de RJ45, HDMI, USB, conector de áudio de 3,5 mm 
e S-Vídeo.

Diferentes módulos de eletricidade 
e comunicações podem ser 
configurados para atender às suas 
necessidades.

A armação plástica facilmente 
destacável do NETBOX Point pode 
ser equipada com soluções permu-
táveis.

O prático mecanismo click-stop de 
trava garante instalação rápida.

O NETBOX Point é entregue com 
extensão ou cabo de alimentação 
instalado permanentemente.

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Escritórios

Mesas móveis

Saguões e recepção de hotéis

Bibliotecas

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Escritórios

Hotéis

Mobiliário para varejo

Escritórios em casa

NETBOX
Point

O NETBOX Spot, nossa menor unidade para 
eletricidade, é um ponto de conexão muito 
discreto e permite o suprimento de energia e 
dados com confiabilidade. Com apenas 50 mm 

de diâmetro e design discreto e minimalista, o 
NETBOX Spot se adequa a todos os tipos de 
mobiliário e estilos de decoração.

O NETBOX SPOT Data pode 
ser equipado com uma ampla 
variedade de nódulos intercam-
biáveis, como USB, RJ45 e HDMI.

Opção: o novo anel de cobertura 
pode ser fornecido em diferentes 
cores de plástico ou pode ser 
esmaltado com cores especiais.

O NETBOX Spot está disponível com 
uma tomada internacional ou com 
tomadas aterradas e com tampa de 
segurança infantil.

NETBOX
Spot
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Fixação imediata: O RAIL+ é a nova solução 
embutida para divisórias. 
A pequena profundidade de fixação permite a 
instalação em paredes com espessura mínima. O 
NETBOX RAIL+ é adequado principalmente para 
utilização nas áreas de construção de estandes 
para exposições e mobiliário para varejo, pois o 
perfil de alumínio tem flexibilidade para receber 
até dez módulos

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Sistemas de painel

Divisórias

Sistemas troncalizados

As extensões para eletricidade e 
dados são instaladas de forma perma-
nente na unidade.

O design elegante e contemporâneo do 
NETBOX Rail+ assegura que a unidade 
seja facilmente embutida em sistemas 
de painéis, baias e divisórias.

O NETBOX Rail+ é facilmente instalado 
em superfícies ou em partições 
ocultas com a utilização de parafusos.

A profundidade de instalação de 
apenas 40 mm possibilita que a 
parte posterior de uma unidade seja 
instalada contra a parte posterior de 
outra.

UM DELEITE ESTREITO

NETBOX
Rail+
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DESIGN MODERNO, ACESSO INTELIGENTE

Nossas elegantes unidades embutidas com 
acesso unilateral NETBOX Combi II e Compact 
oferecem até quatro módulos para eletricidade, 
dados e multimídia. 
O espelho de alumínio com amortecimento por 
molas é mantido na posição fechada por imãs. 
Como o NETBOX Combi II vem com 

compartimento de cabos para fontes de 
alimentação e cabos extralongos, já não há 
necessidade de uma calha para cabos embaixo 
da mesa. Para projetos em que os módulos 
devem ser diretamente alinhados com o tampo 
da mesa, o NETBOX Compact é a melhor opção.

O NETBOX Compact proporciona 
módulos alinhados ao tampo da 
mesa.

Espaço suficiente para cabos longos. O 
NETBOX Combi II tem compartimento 
de cabos metálico.

A fixação do compartimento de 
cabos é feita por meio de orifícios 
laterais para os parafusos.

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Mesas de reunião

Estações de trabalho

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Mesas de reunião

Estações de trabalho

NETBOX
Combi II & Compact

Acesso fácil por ambos os lados a eletricidade 
e dados faz do NETBOX Combi Duplex um 
acessório perfeito para o mobiliário de 
escritório moderno. Em conjunção com um 
compartimento para cabos e dois dos nossos 

NETBOX M, o NETBOX Combi Duplex oferece 
espaço para até oito módulos de eletricidade, 
dados e multimídia. Orifícios laterais para 
parafusos garantem uma instalação fácil. 

Acesso pelos dois lados permite 
a conexão fácil a tomadas para 
eletricidade, dados e multimídia.

O amplo compartimento para 
cabos oferece espaço para fontes 
de alimentação e cabos, ajudando 
a manter a mesa organizada.

A unidade pode ser aberta fazendo 
pressão sobre a tampa para destravar 
o espelho.

NETBOX
Combi Duplex
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CONEXÃO FLEXÍVEL E ELEGANTE

Inovação flexível no campo das caixas de mesa: 
o NETBOX Point T-60 leva mobilidade a escritórios 
e salas de reunião. Esta prática unidade de 
eletricidade é fixada com um parafuso de ajuste 
manual ou um parafuso sextavado interno (Allen), 
tem espelho adequado à mobília e complementa 
perfeitamente as peças móveis do mobiliário. 
O compartimento metálico resistente é equipado 

com uma tomada elétrica e até dois módulos 
para dados.

O Point T-60 pode ser fixado com um parafuso de 
ajuste manual ou com um parafuso sextavado 
interno (Allen) em tampos de espessura 
entre 12 e 30 mm.

O Point T-60 pode ser fixado com 
um parafuso de ajuste manual ou 
com um parafuso sextavado interno 
(Allen) em tampos de espessura 
entre 12 e 30 mm.

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Salas de treinamento

Sistemas de plataforma

Estações de trabalho

Mesas de reunião

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Salas de treinamento

Sistemas de plataforma

Estações de trabalho

Mesas de reunião

NETBOX
Point T-60

O NETBOX PB-C combina beleza e funcionalidade. 
A unidade pode ser facilmente instalada com 
fixação por meio de uma solução incorporada 
que utiliza parafuso sextavado interno (Allen) ou 
de ajuste manual. O tampo da mesa é protegido 

pelas superfícies de amplo suporte dos pontos de 
fixação. O NETBOX PB-C se adequa perfeitamente 
ao uso de acopladores de passagem (conversão 
macho/fêmea).

Parafusos de ajuste manual 
permitem a fixação em tampos 
com espessura entre 12 e 18 mm. 
Parafusos sextavados internos 
podem ser usados pra espessuras 
entre 18 e 35 mm.

O cabo de alimentação com plug 
do país ou o conector é instalado 
de forma permanente à unidade, 
com saída pela parte traseira.

O PB-C é ideal para utilização com 
acopladores, acessados facilmente 
pela parte posterior da unidade.

NETBOX
PB-C
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A unidade de mesa NETBOX Focus possibilita a 
otimização do ambiente de trabalho, pois se 
adapta a vários tamanhos de grupo, sistemas de 
compartilhamentos de mesa e reuniões 
espontâneas. Graças às Powerstrips®, a unidade 
pode ser fixada facilmente em diferentes posições 
e sem provocar danos ao mobiliário, uma prova da 
sua flexibilidade. 
Para a eletricidade, o NETBOX Focus padrão é 
fornecido com um cabo de alimentação fixo ou 
extensão de diversos comprimentos. Os cabos de 
comunicação também são fixados à unidade e 
fibra ótica pode ser utilizada. Com comprimentos 
personalizados e mais de 250 módulos disponíveis, 
o NETBOX Focus é uma solução para eletricidade 
simples e eficiente, que atende à maioria das 
exigências internacionais. 

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Salas de treinamento

Sistemas de plataforma

Estações de trabalho

Mesas de reunião

Com seu alto grau de flexibilidade, o 
NETBOX Focus pode ser posicionado 
em qualquer ponto de uma mesa com 
passa-cabos na parte posterior.

O NETBOX Focus é ideal para 
instalação em salas de treinamento 
em que a otimização do espaço e o 
compartilhamento de sistemas são 
importantes.

Com a utilização de Powerstrips®, o 
NETBOX Focus pode ser facilmente 
fixado em diferentes posições, sem 
danificar a superfície.

Graças ao design refinado, a unidade 
fica posicionada de forma alinhada e 
elegante na borda da mesa.

ADAPTÁVEL 
E REFINADO

NETBOX
Focus
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A FLEXIBILIDADE PARA ADAPTAÇÃO

O NETBOX Global é uma das unidades modulares 
originais da A. & H. Meyer fixadas na superfície. 
A unidade é adequada quando o acesso fácil é 
necessário ou quando o layout existente do 
mobiliário não pode ser modificado. A unidade é 
autônoma e seu posicionamento é 
extremamente simples, por meio da fixação 
adesiva equipada com mola, que também é 
removível. 

A unidade oferece acesso direto a conexões 
elétricas e de comunicações, bem como a um 
ca¬bo de alimentação instalado 
permanentemente ou a extensões em diversos 
comprimentos. 
Além disso, o NETBOX Global pode acomodar a 
linha completa de tomadas elétricas, de voz e 
de dados da A. & H. Meyer, em qualquer 
combinação.

O NETBOX Global também pode ser 
fixado em posição invertida, embaixo 
da superfície da mesa.

O NETBOX Global, sendo a unidade 
modular original da A. & H. Meyer 
fixada em superfície, estabelece as 
premissas para o design estético da 
empresa.

A instalação pode ser feita por 
grampos tipo C ou fixação adesiva 
“invisível” sob a mesa.

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Estações de trabalho

Salas de treinamento

Sistemas de plataforma

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Estações de trabalho avulsas 

Salas de treinamento

Universidades 

NETBOX
Global

O NETBOX Fin é especialmente indicado para 
configurações de grupo de mesas avulsas, 
trazendo a elas acesso a todas as conexões para 
eletricidade e dados, com fácil alcance. O design 
singular inclui uma “aleta” na parte traseira da 
unidade, cujo propósito técnico é a proteção 
máxima dos cabos. Também é possível integrar 

fibra ótica, bem como um cabo de alimentação 
fixo ou extensões de diversos tamanhos. Outra 
vantagem do NETBOX Fin é a simplicidade da 
montagem e desmontagem: 
a unidade é fixada à estação de trabalho por 
meio de Powerstrip® ou grampos, para tampos 
com espessura máxima de 40 mm.

A prática “aleta” do NETBOX Fin 
proporciona a máxima proteção 
para os cabos, bem como um 
visual geral organizado.

Selecione o acessório de fixação que 
atende às suas necessidades: grampos 
de metal tipo C ou um conjunto de 
fixação adesiva “invisível” posicionado 
sob a unidade.

O NETBOX Fin apresenta um perfil 
moderno, com curvas elegantes e é 
ideal para mesas avulsas.

NETBOX
Fin
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SOLUÇÕES PRONTAS PARA INSTALAÇÃO

Sendo a caixa original de tomadas padrão para 
eletricidade, dados e voz, o NETBOX M é uma 
solução para energia elétrica funcional e 
econômica, disponível em configuração dupla, tripla 
ou quádrupla. Com moldura destacável no gabinete 

plástico, o NETBOX M pode ser instalado e utilizado 
em muitas situações. Pode ser fixado em qualquer 
superfície ou oculto em divisórias ou calhas para 
cabos.

O NETBOX M está disponível em 
configuração dupla, tripla ou 
quádrupla, em diversas cores.

O NETBOX M inserido em um sistema 
troncalizado.

Os suportes laterais possibilitam 
que o NETBOX M seja instalado em 
superfícies ou oculto em divisórias.

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Calhas para cabos

Paredes divisórias

Estações de trabalho

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Calhas para cabos

Estações de trabalho

Instalações para varejo

Estandes de exposição

NETBOX
M

O NETBOX MK é baseado no NETBOX M. Seu único 
propósito é possibilitar a transmissão elétrica em 
encadeamento em margarida, cuja implementação 
é feita via um sistema integrado de conectores. A 
unidade é fornecida pronta para uso e está
disponível em versão dupla, tripla e quíntupla.

O NETBOX MK pode ser instalado e usado em 
várias situações. Devido aos orifícios para 
parafusos, a unidade pode ser fixada em qualquer 
superfície. Como alternativa, o funcional gabinete 
plástico permite que a unidade seja oculta em 
divisórias ou calhas para cabos.

Utilizado normalmente para 
encadeamento elétrico em 
margarida, a unidade também 
pode ser configurada com túnel 
de dados.

A unidade pode ser instalada 
em qualquer local, com o uso de 
parafusos.

O NETBOX MK está disponível em 
versão dupla, tripla ou quíntupla, em 
diversas cores.

Facilidade no encadeamento em 
margarida. Esta série pode ser inter-
ligada sem adaptadores ou cabos 
adicionais.

NETBOX
MK
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Muitas instalações precisam de uma combinação 
de tomadas pequena e de baixo custo, que reduza 
o tempo de instalação por meio de um sistema de 
conectores, módulos pré-fabricados e 
profundidade reduzida de fixação. O NETBOX MEB 
(disponível em versão dupla, tripla e quádruplo) 
necessita de apenas 30 mm de profundidade e é 
fornecido pronto para uso, com extensão ou cabo 
de alimentação instalado permanentemente e, 
apesar das dimensões reduzidas, pode ser 
equipado com vários dos mais de 250 módulos de 
conectores para dados, multimídia e eletricidade.

O NETBOX EB (versão tripla) é fornecido com 
conector de eletricidade incorporado, de forma 
que cabo de alimentação e extensões de diversos 
tamanhos possam ser conectados.

As duas séries são as melhores opções para 
instalações de varejo e, devido aos certificados 
internacionais, podem ser usadas em todo o 
mundo.

 

O NETBOX EB é fornecido sem cabos 
elétricos. Os conectores elétricos 
estão localizados sob a estrutura.

As três unidades têm moldura 
removível que cobre os parafusos de 
fixação.

Os modelos NETBOX MEB3 e MEB4 
tem mecanismos móveis de alívio de 
tensão, o que permite a instalação 
fácil de cada unidade.

ECONOMIA DE ESPAÇO E 
MULTIPLICIDADE DE 
RECURSOS

NETBOX
MEB / EB

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Salas de treinamento

Sistemas de plataforma

Estações de trabalho

Mesas de reunião
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Devido à sua configuração altamente 
personalizável, que aceita até 35 módulos de 
tomada, o NETBOX Régua é o sistema mais 
flexível da A. & H. Meyer. Com essa flexibilidade, 
o NETBOX Régua é utilizado em muitas 
aplicações. Sua funcionalidade e design 
descomplicado o tornam ideal para instalações 
ocultas. 
Além disso, a unidade pode incluir proteção 
contra oscilação de corrente, terra separado, 
condicionadores de energia, interruptores e 
circuitos elétricos separados.

O NETBOX Régua também aceita uma 
variedade de configurações elétricas, 
de dados, de voz e multimídia, além 
de dispositivos de proteção para 
qualquer necessidade.

A flexibilidade do NETBOX Régua o 
torna altamente personalizável com 
até 35 módulos de tomadas.

Grampos plásticos removíveis 
permitem que o NETBOX Régua 
seja facilmente fixado em qualquer 
superfície.

CLÁSSICOS EFICIENTES

NETBOX
Régua

PARA UTILIZAÇÃO EM:

Estações de trabalho

Calhas para cabos

Pisos elevados

Forros suspensos
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O Multimedia System é nosso sistema 
emblemático e fácil de usar. Ele assegura que, 
com o toque de um botão, vários usuários 
consigam se conectar e interagir com o mesmo 
sistema de áudio e tela durante reuniões e 
apresentações. O sistema é intuitivo, integrado e 
oferece as seguintes opções: 

Até quatro usuários:
Com um botão de controle por usuário, o 
Multimedia System possibilita a comutação fácil 
de sinais de áudio e VGA/HDMI para até quatro 
usuários. Esse módulo de fácil instalação é 
indicado especialmente para mesas fixas de 
reunião.

Até vinte usuários:
Essa solução flexível e fácil de instalar oferece a 
até vinte usuários a facilidade de comutação de 
sinais de áudio e VGA/HDMI com um botão de 
controle único para cada usuário. Para essa 
opção, as mesas podem ser encadeadas em 
margarida.

O Multimedia System instalado no 
NETBOX Line com configuração de 
quatro pontos.

Acesso direto da unidade para a tela, 
sem passagem por uma unidade 
central de controle.

Em uma instalação serial, até vinte 
usuários podem estar conectados.

O módulo Multimedia System com o 
botão verde “Mostre-me” iluminado.

TECNOLOGIA INTUITIVA

NETMODULE/
MULTIMEDIA SYSTEM
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DADOS

ÁUDIO/VÍDEO

RJ45 Cat 6A
blindado (Nexans)

VGA + audio

RJ45 Cat 5 com 
proteção contra 
pó  (Nexans)

VGA + RCA 
(video)

RJ45 Cat 6
blindado (R&M)

USB Tipo B V 2.1

RJ45 Cat 6
blindado (Nexans)

VGA

RJ45 Cat 6
blindado (Nexans)

VGA + audio + 
RJ45

RJ45 Cat 6
(Systimax)

GC-RJ45 Cat 6
blindado

USB Tipo A V 2.1

RJ45 Cat 6
blindado (Nexans)

GG45 Cat 7
blindado (Nexans)

VGA + 2 x RCA 
(audio)

GC-RJ45 Cat 6
blindado

VGA + audio + 
Botão

XLR

HDMI + USB

HDMI + VGA Displayport

3 x RCA  
(audio + video)

HDMI + audio + 
RJ45

VGA + audio + 
Botão

DVI-I + VGA

CONTROLE 
DE ENERGIA

Módulo 
master-slave

Túnel com. 
1 x Alívio de 
tração

Túnel com.
GC - RJ45

LapGuard

Túnel com. 
Fechado

Túnel com. tipo 2

Suporte TFT

Peça cega 
fechada

Túnel com. com 
fresagens

Carregador USB

MODULES (EXCERPT)

INTERRUPTOR

Interruptor/ 
Taster 1 pólo

Interruptor 
2 pólos

Indicação 
luminosa

Interruptor 1 pólo Interruptor de 
persianas 1 pólo

Interruptor 1 pólo Interruptor 
2 pólos embutido

PROTEÇÃO

Interruptor 2 pólos
com fusível

Dispositivo de proteção 
contra surtos

Interruptor 1 pólo
com fusível

Fusível térmico 
1 pólo

Filtro de 
interferências

Fusível térmico 
1 pólo

DISTRIBUIDORES

Conector macho 
3 pólos 
POWERCON 20 A

Conector fêmea 
3 pólos 
GST18, 16 A

Conector macho 
3 pólos 
GST18, 16 A

Conector fêmea 
3 pólos
POWERCON 20 A

ELETRICIDADE

Tomada 16 A 
(BE, FR)

Tomada 10 A 
(BR)

Socket 16 A 
(CH)

Tomada 10 A 
(DK)

Tomada 6/16 A 
(IN)

Tomada 15 A  
(US, JP, PH)

Tomada 10 A
(Typ C13 com bloqueio)

Tomada 16 A  
(DE, AT, NL, ID)

Tomada, fusível 
integrado 3,15 A 
(GB, MY, SG, HK)

Tomada combinada 
16 A (IT)

Tomada 5 A 
(IN)

Tomada 16 A 
(IL)

Tomada 10 A 
(Typ C13)

Tomada 16 A 
(DE, AT, NL, ID)

Tomada 13 A  
(GB, MY, SG, HK)

Tomada 16 A 
(IT)

Tomada 2,5 A 
(EURO)

Tomada 15 A 
(TH)

Tomada 10 A 
(AU)

SOLUÇÕES 
ESPECIAIS
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NETCONNECT é o nosso amplo conjunto de 
soluções de cabos para eletricidade, dados e 
áudio/vídeo, bem como conectores que atendem 
aos mais recentes padrões globais de segurança e 
cumprem os padrões internacionais de uso.

Soluções para eletricidade  

Escolha desde cabos de alimentação com plugs e 
conectores internacionais até extensões personal-
izáveis. Tanto os cabos de alimentação quanto as 
extensões são fornecidas em diversos comprimen-
tos e garantem o cabeamento profissional seguro.

Soluções para dados

Para dados, selecione dentre patch cords, cabos 
USB e cabos telefônicos. Com relação a áudio e 
vídeo, nossas soluções oferecem uma gama de 
cabos VGA e HDMI, entre muitos outros itens.

Para possibilitar a transmissão 
elétrica por encadeamento em 
margarida, os cabos de alimentação 
estão disponíveis em qualquer 
comprimento necessário.

A A. & H. Meyer oferece uma 
conjunto amplo de cabos de alimen-
tação que cumprem os padrões 
internacionais de uso.

A A. & H. Meyer também oferece 
opções de conectores machos e 
fêmeas em várias cores.

Nas soluções para dados, selecione 
dentre o conjunto de cabos para 
transmissão de dados da A. & H. 
Meyer.

CONEXÃO DE USUÁRIOS 
NO MUNDO INTEIRO

NETCONNECT
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Nossa seleção exclusiva de caixas de distribuição 
permite a gestão econômica do sistema elétrico. 
Os produtos são fabricados de acordo com as 
especificações individuais da sua instalação. A 
fiação interna é mostrada numa etiqueta em cada 
produto.

Os conectores podem ser codificados por cores, 
para ajudar na instalação fácil e rápida. A 
tecnologia plug and play possibilita economizar 
muito tempo caso você precise alterar a 
configuração ou mudar sua instalação de lugar. 
Utilizadas principalmente em circuitos elétricos e 
de iluminação, nossas caixas de distribuição têm 
especificações que proporcionam flexibilidade e 
segurança em muitos casos: 
estações de trabalho, pisos elevados, forros 
suspensos, distribuidores pequenos, trabalho 
interno, bem como escritórios em contêineres.

A função Greybox permite que você 
distribua com maior capacidade a 
energia pelo seu sistema.

O Blackbox foi construído para 
distribuir a energia no seu sistema.

O Light Terminal Box VR pode incluir 
várias opções para uma excelente 
instalação.

O Light Terminal Box VR é ideal para 
o cabeamento em um sistema de 
iluminação ou em uma estação de 
trabalho.

EM BOAS MÃOS

NETSYSTEM
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Com uma seleção de acessórios e opções 
convenientes, como braços para monitores, 
passa-cabos e organizadores de cabos tipo 
serpente, NET+ proporciona soluções fáceis e 
práticas para qualquer estação de trabalho, 
inclusive acessórios de mobiliário, conversores 
macho/fêmea, gerenciamento de sinais, apoio para 
monitores e outros artigos metálicos.

Os passa-cabos quadrados estão 
disponíveis em cinco acabamentos 
elegantes.

O Cable Snake Pro foi projetado 
para assentar no piso. Outros 
organizadores tipo serpente ficam 
pendurados.

A tampa de alumínio com abertura 
para cima é oferecida separada-
mente para atender às suas neces-
sidades de armazenagem.

Mantenha todos os seus cabos juntos 
e organizados com nossa luva para 
cabos com fecho em velcro.

ONDE ASPECTOS PRÁTICOS 
SÃO FUNDAMENTAIS

NET+
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Nós passamos muito tempo no trabalho. A 
funcionalidade tem papel importante na 
transformação dessas áreas de trabalho em 
locais de bem estar. Nossos produtos combinam 
essa funcionalidade com um design exclusivo, 
que se adapta aos equipamentos específicos do 
seu escritório. Com pequenos acessórios práticos 

que distribuem a eletricidade de forma discreta e 
permitem que os cabos desapareçam 
imperceptivelmente, chegando até sistemas 
elétricos personalizados que não deixam desejos 
(dados) de lado, a A. & H. Meyer tem a solução 
perfeita para cada ambiente de trabalho.

Seja em um bar, na recepção ou área de espera, 
no saguão do hotel, como complemento à área de 
trabalho ou até mesmo em casa, um saguão 
mobiliado confortavelmente é perfeito para criar 
uma atmosfera aconchegante e proporcionar uma 
estadia agradável. Para complementar os espaços 
para essas situações muito especiais, a A. & H. 

Meyer tem excelentes conceitos para sistemas de 
eletricidade e produtos desenvolvidos para atender 
às necessidades digitais dos usuários. Os 
visitantes agora podem usar conexões elétricas e 
de dados facilmente ao seu alcance, sem 
preocupações.

Em uma sala de reuniões, o ambiente é importante, 
seja a sala de reuniões em uma empresa, seja em 
um hotel. Conteúdo importante será discutido e 
esclarecido aqui. É essencial simplificar a 
integração da tecnologia, possibilitar a flexibilidade 

na utilização da sala e facilitar as conversões. 
A A. & H. Meyer oferece soluções inovadoras com 
tecnologia e conexões de mídia perfeitas para que 
as salas de reuniões e apresentações atendam às 
altas exigências dos usuários.

ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO 
PARA VAREJO

A mobília contemporânea de showrooms e 
estandes requer trabalho de precisão. Além de 
ser agradável, a apresentação dos produtos 
precisa ser prática e flexível. Muitas vezes, é 
preciso acomodar muita coisa em pouco espaço. 
A A. & H. Meyer oferece o sistema elétrico 

perfeito para cada conceito, levando em conta as 
necessidades específicas, a loja e os 
construtores dos estandes. Nossos produtos 
também se adequam a paredes leves e parte 
deles pode ser instalada sem necessidade de 
ferramentas.

REUNIÃO
HOTEL E 
SAGUÃO

INSPIRAÇÃO
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HISTÓRICO EMPRESARIAL CERTIFICAÇÃO 

 

 

 

CERTIFICATE 

 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 
A. & H. Meyer GmbH 

Fermke 8 
32694 Dörentrup 

Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Development, Production and Sales of  
Electrical Components and Lights for the  

Installation in Furniture and Buildings. 

An audit was performed, Report No. 70012807. 

Proof has been furnished that the requirements 
according to 

ISO 9001:2008 

are fulfilled. 

The certificate is valid from 2016-09-02 until 2018-09-14. 
Certificate Registration No.: 12 100 23242 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2016-08-26 

 

 

 

O sistema de gestão de 
qualidade da A. & H. Meyer 
foi certificado conforme a ISO 
9001.

aPrOVaÇÕES E CErTiFiCaDOS

Para ratificar a conformidade 
dos nossos produtos com os 
padrões elétricos internacionais 
aplicáveis, trabalhamos com os 
principais institutos de teste. 

Conquistamos várias marcas e 
aprovações.
  
EUrOPa E SiSTEMaS 
ELéTriCOS SEMELHaNTES

VDE: Certificado CB para 
múltiplas tomadas.

rEiNO UNiDO E SiSTEMaS 
ELéTriCOS SEMELHaNTES

TÜV Product Service: 
BS 5733 / BS 6396 para 
múltiplas tomadas

rÚSSia, BiELOrÚSSia E 
CaZaQUiSTãO

Customs Union Certificate (EAC)

BraSiL

Certificado de Conformidade

EUa, CaNaDÁ E SiSTEMaS 
ELéTriCOS SEMELHaNTES

CSA: Certificado para múltiplas 
tomadas.

ÁSia-PaCÍFiCO

Certificado SIRIM / ST – 
Suruhanjaya Tenaga para a 
Malásia. 

Certificado PSB para múltiplas 
tomadas em Cingapura, Hong 
Kong e sistemas elétricos 
semelhantes. 

Certificado de produto CCC para 
a China.

Certificado TISI para a Tailândia.
Certificado PSE & Marca S para 
o Japão.

Certificado SASO para a Arábia 
Saudita.

Certificado IEC – VDE para a 
Indonésia.

Certificado EASC para a Coreia.
Certificado de conformidade 
com políticas de economia de 
energia na Austrália e Nova 
Zelândia.

iNFOrMaÇÕES gEraiS 
SOBrE PrODUTOS

100% testados na fábrica.

Todos os componentes 
plásticos não contêm 
halogênio e são 
autoextinguíveis de acordo a 
UL 94-FR.

Sistema de conectores 
codificados por fase para 16 
A.

Cabeamento interno em 2,5 
mm² é possível em todos os 
produtos.

As informações sobre as 
alternativas de cores dos 
produtos estão disponíveis 
sob solicitação.

Isenção de responsabilidade:
Devido a possíveis 
mudanças nos padrões e ao 
desenvolvimento de novos 
produtos, a ocorrência de 
restrições nas aprovações e nos 
certificados em determinados 
países é possível. Considere 
esse fato com o órgão oficial de 
registro pertinente.

1961
COMO TUDO COMEÇOU  

August Meyer, ferramenteiro e eletricista treinado, 
fundou em Dörentrup-Humfeld uma empresa de 
pequeno porte para fornecer pequenas peças 
de fixação de plástico e metal para o setor de 
mobiliário da região.

1970 
A PRIMEIRA PATENTE  

Uma patente para o primeiro rodízio de bola 
foi solicitada, o qual permanece sendo parte 
proeminente do nosso logo.

1982 
AMPLIAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS  

Nossa linha de produtos é ampliada com 
luminárias para cozinha e caixas de tomadas 
múltiplas. Exceto por uma renovação cosmética, 
a produção das caixas de tomadas múltiplas 
permanece a mesma.

1986
UMA MUDANÇA PARA REFLETIR NOSSO 
CRESCIMENTO  

Vinte e cinco anos após nossa fundação, 
alteramos nossa estrutura legal e nosso nome 
para destacar a transformação de uma pequena 
entidade em uma empresa média: 
A. & H. Meyer GmbH.  

1990
A PRIMEIRA GRANDE MUDANÇA DE LOCAL

A A. & H. Meyer GmbH mudou-se para a nova 
sede, mas manteve seu local original 
em Dörentrup-Humfeld.

1995
CERTIFICADO ISO  

Como resultado da nossa orientação 
internacional e dos compromissos com nossos 
parceiros de negócios, 
a A. & H. Meyer GmbH recebeu o certificado ISO.

2000
EXPANSÃO À ÁSIA  

Nossa subsidiária, a A. & H. Meyer Sdn. 
Bhd., foi fundada na Malásia para atender às 
necessidades crescentes do mercado na região 
Ásia-Pacífico.

2007
MUDANÇA PARA INSTALAÇÕES MAIORES 

Para atender à maior demanda de produção, 
a A. & H. Meyer adquiriu uma fábrica nas 
proximidades de Kuala Lumpur, na Malásia.

2010
NOVOS DESAFIOS

O décimo ano da A. & H. Meyer na Malásia foi 
de muitos acontecimentos, com famílias de 
produtos recém-projetadas e uma nova página 
na internet para espelhar nosso compromisso 
com o futuro. Nesse ano, também 
remodelamos nossos escritórios e salas de 
reuniões para sediar reuniões e eventos de 
treinamento de clientes para fortalecer nossos 
serviços. 

2011
50° ANIVERSÁRIO  

Para marcar os cinquenta anos de operações, 
comemoramos nosso jubileu de ouro com os 
clientes, fornecedores, funcionários e amigos 
de longa data que nos apoiaram ao longo 
do tempo. No ano de 2011, conquistamos a 
respeitada premiação Red Dot Design Award 
pelo NETBOX Point.

2012
ADIÇÃO AO CONSELHO EXECUTIVO 

Lutz Hosang ingressou no Conselho Executivo 
da A. & H. Meyer como diretor executivo geral. 
O Conselho Executivo passa a ser composto 
por Horst Meyer, Lutz Hosang e Peter 
Lenhardt, diretor gerente da 
A. & H. Meyer Sdn. Bhd., na Malásia.

2014
UMA FILIAL NO BRASIL  

Motivada pela demanda crescente na 
América Latina, a A. & H. Meyer expandiu 
seu alcance internacional com a abertura de 
uma nova filial, em Joinville, no Brasil, uma 
das economias mais dinâmicas do mundo e a 
maior da região.
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DISTRIBUIDORES DE
A. & H. MEYER

2 iNgLaTErra
BUrLaND TECHNOLOgY 
SOLUTiONS LiMiTED
2 Delphus, Orion Court
Great Blakenham
Ipswich, Suffolk, IP6 0LW
Inglaterra

tel: +44 (0) 1473 858 214
fax: +44 (0) 1473 839 005
sales@burland.com

3 BéLgiCa
a. & H. MEYEr gMBH
Polderstraat 6
2260 Westerlo
Bélgica

tel: +32 (0) 14 73 26 71
fax:  +32 (0) 14 73 26 81
filip.slenders@ah-meyer.com

4 PaÍSES BaiXOS
iSOLECTra B.V.
Postbus 444
2909 LK Capelle a.d. IJssel
Países Baixos

tel: +31 (10) 2 85 52 85
fax: +31 (10) 2 85 54 00
info@isolectra.nl

5 SUéCia
ELiT iNSTaLLaTiONS MaTEriEL aB
Nytorpsvägen 5B, 183 53 TÄBY
Suécia

tel: +46 (0) 8-92 09 85
fax: +46 (0) 8-92 00 06
goran.asp@elitab.se

6 rEPÚBLiCa CHECa
SCHMaCHTL CZ S.r.O.
Vestec 185, 25242 Jesenice
República Checa

tel: +420 (244) 001500
fax: +420 (244) 910700
office@schmachtl.cz

7 ESLOVÁQUia
SCHMaCHTL SK S.r.O
Valchárska 3, 82109 Bratislava
Eslováquia

tel: +421 (2) 5827 5600
fax: +421 (2) 5827 5601
office@schmachtl.sk

EUROPA
1 aLEMaNHa
A. & H. MEYER GMBH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Alemanha

tel: +49 5265 94 88-0
fax: +49 5265 94 88-11
info@ah-meyer.de

15 CiNgaPUra
WMK NETCONCEPT PTE LTD
21 Toh Guan Road East
#08-38 Toh Guan Centre
Singapore 608609
Cingapura

tel: +65 6896 8330
fax: +65 6686 4951
Eddie Hp: +65 9451 8898
sales@wmk.com.sg 
eddie@wmk.com.sg

16 iNDONéSia
PT. aLPHa aCE iNDONESia
STC Senayan 3rd fl Suite 108, Jl. Asia 
Afrika Pintu IX Senayan
10270 Jakarta Pusat

Telefon: 021 5793 1642
Fax: 021 5793 6075 

17 ÍNDia
FraSEr TECHNO CirCUiTS LiMiTED
Bhukhanvala  Chamber, 5th Floor, B-28 
Veera Industrial Estate,
Off Link Road, Andheri (West), 
Mumbai 400 053
Índia

tel: +91 (22) 42131200 
fax: +91 (22) 42131299
madhur@frasertechno.com

18 ÍNDia
FraSEr TECHNO CirCUiTS LiMiTED
Phoenix Primus
3rd Floor,No.590,12th Main
Indiranagar, HAL 2nd Stage
Bangalore-560038
Índia

tel: +91 (80) 41 48 15 55
fax: +91 (80) 41 48 85 55
narendra@frasertechno.com

19 TaiLâNDia
EC FLOr
32/8 Soi Sukhonthasawat 11 Laprado
10230 Bangkok

tel: +66(0)2 149 4753-4
fax: +66(0)2 149 4752
sirichai@ecflor.co.th 

20 FiLiPiNaS
SiLK iMPEX LTD
Manila

Contato: Angeli Anonuevo

fon: +63-99-97867250
angeli@ah-meyer.com.my 

21 COréia
CNS ELECTrONiC
#305 ShinDonga
Haengdang-dong 344
Seongdong-gu
Seoul 133-870
Coréia

tel: +82 2 2611 7960
fax: +82 2 2281 7961
cnskor@paran.com

22 aUSTrÁLia
CaBLEDUCT SYSTEMS UNiT
20/114 Mulgul Road
Malaga WA 6090
Austrália

tel: +61 8 92 04 44 44
fax: +61 8 92 04 44 55
leanne@cableduct.com.au

23 EMiraDOS ÁraBES 
UNiDOS
gErMaiTECH JLT.
P.O Box No. 120681
No. 606, 6th Floor
Fortune Executive Tower
Dubai 
Emirados Árabes Unidos

tel: +971 4 - 4 56 00 65
fax: +971 4 - 4 56 02 24
info@germaitech.com
 

ESPAÇO
ÁSIA PACÍFICO
14 MaLÁSia
a. & H. MEYEr SDN. BHD.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Malásia

tel: +60 (3) 7845 7277
fax: +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my

13 BraSiL
a. & H. MEYEr 
A. & H. Meyer Brasil Industria de 
Material Elétrico Ltda. 
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova
CEP: 89.237-100 Joinville - SC 
Brasil

tel: +55 47 3278 4028
fax: +55 47 3278 4029
marc.heitmann@ah-meyer.com

AMÉRICA DO SUL

8 SUÍÇa
BEaT BUCHEr ag
Leuchten
Technischer Grosshandel
Konstanzerstr. 58
8274 Tägerwilen
Suíça

tel: +41 (71) 666 71 71
fax: +41 (71) 666 71 00
info@bucherWeb.ch 

9 ÁUSTria
SCHMaCHTL gMBH
Pummerer Str. 36, 4020 Linz
Áustria

tel:  +43 (732) 76 46 0
fax:  +43 (732) 78 50 36
office.linz@schmachtl.at

10 ESPaNHa
WiELaND ELECTriC S.L.
C / Maria Auxiliadora 2 bj.
08017 Barcelona
Espanha

tel: +34 (93) 2 52 38 - 20
fax: +34 (93) 2 52 38 - 25
admin@wieland.es

11 TUrQUia
ErK MüHENDiSLiK ELEKTriK  
TiC. LTD. STi.
Küçükyali Is Merkezi D Blok No:4
34852 Maltepe / Istanbul
Turquia

tel: +90.216 366 37 85
fax: +90.216 366 37 8
mesut@erkmuhendislik.com

12 iSraEL
aParT iNVESTMENT &  
TraDE LTD.
26/12 HATAS st.
44641 KFAR SABA
Israel

tel: +972 (9) 7 65 45 42
fax: +972 (9) 7 66 07 19
apart@bezeqint.net
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a. & H. Meyer gmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Alemanha

T. +49 (5265) 94 88-0
F. +49 (5265) 94 88-11
www.ah-meyer.de

a. & H. Meyer Brasil 
Industria de Material Elétrico Ltda. 
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova
CEP: 89.237-100 Joinville - SC 
Brasil

T. +55 47 3278 4028
F. +55 47 3278 4029
www.ah-meyer.com.br

a. & H. Meyer Sdn Bhd 
528797-M
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Selangor, Malásia

T. +60 3 7845 7277
F. +60 3 7845 2155
www.ah-meyer.com.my


