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Profil firmy
Společnost INTELEK byla založena v roce 1993 jako specializovaný velkoobchod 
s konektory, kabely a spojovacím materiálem pro počítačové sítě, telekomunikace a elek-
troniku. Původní zaměření na prodej širokého sortimentu komponent se postupně roz-
šířilo i do dalších oblastí. V současnosti se INTELEK řadí mezi největší Value Added 
distributory síťových technologií v ČR.

Kromě prodeje komponent nabízí INTELEK ucelená řešení lokálních počítačových sítí, 
poskytuje technickou podporu a poradenství v oblasti počítačových sítí, pořádá školení 
a vyrábí optické a metalické kabelové sestavy a propojovací kabely.

INTELEK má sídlo v Brně, prodejní kancelář a zastoupení v Praze. Společný podnik 
na výrobu rozváděčů sídlí v Kroměříži. 

Většina výrobců, se kterými INTELEK spolupracuje, vlastní certifikát ISO 9000.  Výrobky 
jsou pak certifikovány americkými laboratořemi UL, Delta Electronic, ETL nebo AT&T, 
německými TÜV, VDE nebo českým EZU.

Ekonomika 
Za celou dobu své existence od roku 1993 byla společnost INTELEK vždy zisková. Obrat 
v roce 2006 dosáhl bezmála 300 milionů Kč. Výsledky společnosti akcelerují jak realizace 
významných projektů v České republice, tak zvyšující se export, zejména do zemí EU.

Zaměstnanci
Společnost INTELEK působí na trhu informačních technologií, kde jsou kladeny vyso-
ké nároky na odborné znalosti, především u pracovníků obchodního oddělení, technic-
ké podpory a vývoje. Vysoce kvalifikovaní pracovníci spolu s nezbytnou administrativou 
a několika členy vedení tvoří přibližně polovinu z celkového počtu zaměstnanců. Celkový 
počet zaměstnanců společnosti INTELEK je 44 (údaj z 4/2007).

V dceřiné společnosti KROMEXIM Products, zaměstnává INTELEK přibližně polovinu 
z celkového počtu zaměstnanců výrobou rozváděčů. Polovina výrobků je určena pro čes-
ký trh, zbývající část je určena pro export do EU a dalších zemí.

Strategie
Základní strategií společnosti je spolupráce a podpora partnerů. INTELEK jako distributor 
nedodává koncovým uživatelům ani se neúčastní výběrových řízení. Podpora partnerů 
se realizuje v následujících oblastech: 

 • školení
 • společném marketingu 
 • reklamě a vztazích s veřejností
 • programech pro podporu prodeje
 • účasti na veletrzích 



Samozřejmostí je maximální podpora partnerů pří získání velkých projektů, předprodej-
ní a poprodejní podpora, technická podpora. INTELEK se silným finančním zázemím 
poskytuje partnerům rozsáhlé možnosti financování zakázek formou leasingu, splátkové-
ho prodeje nebo individuálními programy. 

Sortiment
Systémy RiT Technologies 
jsou komplexní vysoce výkonné strukturované kabeláže s možností správy fyzické vrstvy 
sítě. Software PatchView for the Enterprise poskytuje správci sítě v reálném čase infor-
mace o kabeláži a umožňuje mu řídit změny přímo z pracovní stanice.

Ekonomický kabelážní systém SOLARIX 
nabízí velmi kvalitní a cenově výhodné řešení pro budování pasivní infrastruktury počí-
tačových sítí. Vyznačuje se vynikajícím výkonem, spolehlivostí a jednoduchou instalací. 
Díky svým vlastnostem a šířce nabízených komponentů je Solarix určen pro všechny 
velikosti a typy sítí, a to ve stíněném i nestíněném provedení.

Bezdrátové sítě ve volných i licenčních pásmech
INTELEK významně ovlivňuje český trh s bezdrátovými řešeními a je průkopníkem 
v mnoha oblastech. Partneři INTELEKu se mohli již v polovině roku 2005 pochlubit prv-
ními instalacemi technologie WiMAX v České republice. INTELEK všechny tyto projekty 
zastřešoval dodávkou technologie a podporou při praktickém nasazení. V dubnu 2007 se 
díky obchodním a marketingovým aktivitám INTELEKu může český trh pyšnit již desítka-
mi WiMAXových sítí s tisíci spokojenými uživateli. INTELEK  je lídrem v oblasti WiMAXu 
v ČR s 98% podílem na trhu (dodávky technologií).

Součástí nabídky jsou aktivní prvky bezdrátových sítí společností Alvarion, PROXIM Wire-
less a Extricom. V oblasti dodávek anténních systémů, VF kabeláže, konektorů a příslu-
šenství pro výstavbu bezdrátových sítí INTELEK úspěšně spolupracuje se společnostmi 
Andrew (Conifer), Raydex, Times Microwave, Radiall a Cosmtec.

Signamax 
je kompletní řada komponent pro vysoce výkonné sítě a komplexní distribuční řešení. 
Sortiment tvoří výkonné aktivní prvky pro metalické, optické a bezdrátové sítě, které 
jsou spolehlivé a snadno se instalují. Produktová řada zahrnuje prvky pro Ethernet, Fast 
Ethernet i Gigabit Ethernet – přepínače, síťové karty, mediakonvertory, přepínače KVM, 
zařízení pro VoIP, Triple Play a síťové kamery. Bezdrátové produkty Signamax umožňují 
budování výkonných sítí s přenosovými rychlostmi až 108 Mb/s.

Rozváděče ATRACK 
jsou celoplechové skříně určené pro instalaci datových, telekomunikačních a dalších 
elektronických zařízení. Vyrábí se v nové továrně, vybavené nejmodernější technolo-
gií na zpracování plechu. Výroba splňuje přísné normy ISO 9001. Sortiment rozváděčů 
ATRACK zahrnuje nástěnné dělené a nedělené 19” skříně, stojanové 19” a 21” rozvádě-
če výšky od 15U do 45U. Nabídku doplňuje široká škála příslušenství – různé druhy polic, 
ventilátory, optické vany, osvětlovací jednotky, vyvazovače atd. OEM výroba umožňuje 
umístění loga zákazníka přímo na rozváděč.
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