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Vít Voláček | CEO

Jsme Conteg
Přední výrobce řešení pro IT, 
datová centra a průmysl

Od svého založení v roce 1998 se CONTEG, ryze česká společnost, neustále 
rozvíjela a rostla. Dnes patříme mezi přední dodavatele systémových řešení pro 
datová centra, telekomunikační, průmyslová i venkovní řešení. V současnosti 
disponujeme globálním obchodním a technickým zázemím, testovací laboratoří 
a výrobními závody s nejnovějšími technologiemi.  Naše produkty dodáváme 
jak malým firmám, tak i velkým korporacím a průmyslovým podnikům.  
Spokojenost zákazníků je našim hnacím motorem a vzájemná důvěra nejvyšší 
prioritou. Naše profesionalita a osobní přístup jsou zárukou inovativních 
a efektivních řešení pro všechny Vaše potřeby. 
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HistorieZaložení Contegu
První IT rozvaděče 

a příslušenství

První mezinárodní 
obchody

Stěhování do vlastního 
výrobního závodu 

v Pelhřimově Univerzální rozvaděč 
pro každodenní použití RI7 Chladicí jednotka CoolTeg Plus

Průmyslový rozvaděč inTEG Chladicí jednotka CoolTeg XC

Rozšíření výrobního závodu  
na 23 500 m2

Unikátní řešení chlazení 
pro datová centra CoolTop

První evropské pobočky

Řešení pro datová centra 
a chladicí systémy

Prémiový serverový 
rozvaděč RSF

Venkovní rozvaděč outTEG 
a otevření Testovacího 

centra pro datová centra 
(TC4DC)



Centrála společnosti: Praha, Česká republika

Rok založení 1998

Partneři v 60 zemích na 3 kontinentech

10 mezinárodních poboček a showromů

Výrobní závod: Pelhřimov, Česká republika

Conteg 
v číslech



Naše 
hodnoty

Snažíme se být nejlepší

Zodpovědnost

Efektivita

Inovace

Partnerství

Vždy klademe velký důraz na kvalitu, abychom dodávali našim zákazníkům prvotřídní produkty, služby 
a řešení. Při výrobě používáme jen ty nejmodernější technologie a nejkvalitnější komponenty. Vše vyrábíme 
v České republice pod dozorem zkušených technologů a kontrolorů, abychom dodrželi světový standard 
kvality.

Efektivním využitím našich bohatých obchodních a technických znalostí a zkušeností se nám daří uplatnit 
na trhu nové služby, produkty a aplikace, které přináší našim zákazníkům originální a chytrá řešení 
s co nejlepším poměrem kvality a ceny.

Věříme, že se vždy dá najít lepší a efektivnější řešení. Sledujeme nové trendy a požadavky zákazníků, 
které  využíváme při vývoji a zlepšování našich produktů a služeb, aby každý od nás doslal vždy více, 
než očekává.

Naše budoucnost závisí na našich partnerech, proto se zaměřujeme na jejich požadavky a vždy jim nabízíme 
optimální řešení. Budujeme s nimi oboustranně výhodné a dlouhodobé vztahy.



Důraz  
na kvalitu

Kvalita je naší hlavní prioritou. Usilujeme o to, aby naše produkty a služby patřily k těm nejlepšími 
na trhu a přinesly zákazníkům nejvyšší možnou přidanou hodnotu. Ve společnosti CONTEG 
aplikujeme systém řízení jakosti certifikovaný podle požadavků ISO 9001. Naše výrobky podléhají 
přísným režimům zkoušek TÜV a odborné znalosti jsou podloženy certifikáty CDCDP, DCDC atd. 

Produkty CONTEG  vyrábíme z kvalitních materiálů, které splňují technické specifikace 
i požadavky v oblasti životního prostředí. Před expedicí z výrobního závodu všechny produkty 
důkladně testujeme a kontrolujeme. Můžete si být jisti, že při nákupu výrobků CONTEG získáte 
produkt nejvyšší kvality a spolehlivosti.

Celosvětově uznávané certifikace 



Řešení
Poskytnutí komplexního

Pro podniky

Pro datová centra

Pro průmysl

Svým zákazníkům nabízíme kompletní sortiment produktů pro telekomunikační a datové rozvody, 
datová centra, serverovny i malé aplikace. Naše rozvaděče jsme vyvinuli tak, aby perfektně sloužily 
ve všech IT řešeních. Kromě rozvaděčů, stojanů a jejich příslušenství nabízíme také systémy kabelového 
managementu, chlazení, napájení, hašení a monitoringu. Poskytujeme i služby spojené s návrhem, 
výběrem a implementací řešení.

Stavba datového centra je velmi komplexní proces, který vyžaduje znalosti v různých oblastech, 
jako jsou chladicí a napájecí systémy, bezpečnostní zařízení, monitorování a kontrola. Správné uspořádání 
datového centra garantuje Vaši spokojenost v otázkách bezpečnosti, spotřeby energie a dostupnosti všech 
technologií. Tým našich odborníků má rozsáhlé zkušenosti s projektováním datových center. Nabízíme 
služby v oblasti konzultace projektů všech velikostí, od malých servroven až po rozsáhlá datová centra. 

Průmyslové rozvaděče se využívají především pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslových 
objektech, elektrických rozvodnách, administrativních komplexech a dalších zařízeních. Funkce a použití 
rozvaděčů je velmi různorodé a liší se podle účelu, ke kterému slouží. Nejčastěji jsou využívány jako silové 
rozvaděče, rozvaděče pracovního stroje, rozvaděče pro regulaci s upravenou čelní stěnou k obsluze,  
ale mohou mít i jiný účel. 

Společným prvkem našich produktových řad je jejich variabilita, široká nabídka příslušenství a snadná 
aplikace do zákaznických řešení. Rozvaděčové skříně se vyrábějí z ocelového plechu, nerezové oceli 
nebo hliníku s povrchovou úpravou práškové technologie.



Naše produkty

IT rozvaděče Průmyslové rozvaděčové skříně

Řešení chlazení

Venkovní skříně

Kompletní řešení pro datová centra

Stojanové rozvaděče

Nástěnné a SOHO rozvaděče

Příslušenství

Samostatně stojící rozvaděčové skříně inTEG

Kompaktní rozvaděčové skříně inTEG

Zákaznická řešení na míru – výřezy a modifikace

Vnitřní a venkovní použití

IT a průmyslová řešení

outTEG - navržen speciálně pro venkovní použití

Jednoduchý, užitečný, funkční design

Nejvyšší ochrana

Předprodejní podpora

Design

Jakákoliv velikost projektu: od malých serveroven až po velká datová centra



IT rozvaděče

Stojanové rozvaděče - serverové nebo kabelové

Nástěnné a SOHO rozvaděče

Kabelový management

Otevřené rámy

Příslušenství



Kompletní řešení 
pro datová centra

Serverové rozvaděče

Uzavřené uličky

Inteligentní napájecí panely

Chlazení

Monitorovací systémy



Průmyslové 
rozvaděčové skříně

Samostatně stojící rozvaděče inTEG

Kompaktní rozvaděčové skříně inTEG

Jednodveřové a dvoudveřové provedení

Široká nabídka příslušenství



Venkovní skříně

outTEG - venkovní použití

Stabilní vnitřní prostředí

Vyrobeno z hliníku a nerezové oceli

Vysoká stabilita během zemětřesení



Řešení chlazení

Venkovní a vnitřní použití

IT a průmyslová řešení

Chladicí jednotky CoolTeg a CoolTop

Ventilátory a topné jednotky



Projektová podpora a řešení

Návrh datového centra

Uvedení do provozu a asistence při montáži

Modelování CFD

Školení a informační servis

Testovací centrum pro datová centra

Služby
Profesionální



CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 261 219 182

Výrobní závod:
K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
Česká republika
Tel.: +420 565 300 300

conteg@conteg.cz
www.conteg.cz


