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Koncern ELTODO
Koncern ELTODO patří v České republice 
mezi leadery trhu v oblasti technologií. Od 
svého založení v roce 1991 postupně 
rozšiřujeme portfolio činností, a to jak 
vlastním růstem, tak akvizicemi firem  
z oboru. V současné době jsme komplexním  
dodavatelem v oblasti silnoproudé  
a slaboproudé elektrotechniky.

Zaměřujeme se jak na tradiční odvětví, 
jakými jsou energetika, doprava a veřejné 
osvětlení, tak i na obory moderní, mezi 

s mezinárodními technologickými  
a manažerskými trendy. Velký důraz 
klademe také na vývoj, inovace a hledání 
sofistikovaných řešení ve všech oblastech 
působení firmy.

Našimi hlavními trhy jsou Česká republika 
a Slovensko, ale význam zakázek a aktivit 
skupiny v dalších evropských zemích roste. 
Působíme například v Německu, Rusku a 
na Ukrajině.

něž patří například telekomunikace, řízení 
inteligentních budov či vlastní koncept 
Smart city, který unikátním způsobem 
propojuje řešení ELTODO.

Finanční a lidské zdroje nám umožňují 
realizovat komplexní zakázky od projekce 
přes výrobu, montáž, uvedení do provozu 
až po následnou údržbu.

Svoji budoucnost stavíme na vysoké 
odbornosti a profesionalitě zaměstnanců 
a na  kombinaci  české průmyslové tradice 

„Cílem skupiny ELTODO je 
inspirovat společnost, rozvíjet 
technologie a znalosti a zasadit 
se o budoucí podobu našeho 
světa.‘‘

Mona Sandescu
předsedkyně představenstva ELTODO. a. s.

Obchodní obrat

2,720 mld. Kč
Aktivita celkem 

2,238 mld. Kč
Počet zaměstnanců

1672 NOVOENERGO a.s

ELTODO, a.s.

CITELUM, a.s.

ELTODO-CITELUM, 
s.r.o.

Vegacom, a.s.

Allgemeine Immobilien 
Verwaltung, s.r.o.

ELTODO SK, a.s.

ELTODO Bulgaria 
EOOD

KH servis a.s.

ELTODO Národní dům,
s.r.o

Národní dům provozní
s.r.o

ttc, s.r.o

Energovod CZ, a.s.

Osvětlení Týnec, 
k.s.

Telemont, a.s. 

ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o. 

KMET Handlová, 
a.s. 

G - Elektro,
s.r.o. 
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Kamerové systémy
3 %

Informační a komunikační 
technologie

17 %

Energetické systémy
26 %

Dopravní systémy
38 %

Technické zařízení 
budov

2 %
Průmyslová automatizace

1 %Osvětlení
11 %

Správa nemovitostí
2 %

Dopravní systémy

Energetické systémy
Informační a komunikační technologie
Kamerové systémy

Správa nemovitostí
Osvětlení
Průmyslová automatizace

Technické zařízení budov

Dlouhodobě nejdůležitější segment naší činnosti 
představují Dopravní systémy, a to jak ekonomickým 
přínosem, tak rozsahem vykonávaných prací. Významnou 
pozici v tržbách postupně získaly Energetické systémy  
a Informační a komunikační technologie. Prakticky již od 
vzniku společnosti náleží význačná pozice i segmentu 
Osvětlení. Jak je patrné z portfolia, i doposud „menší 
segmenty“ začínají významně růst. Velkou výzvou je pro 

nás nový segment Železnice, u nějž se předpokládá 
vysoký potenciál úspěchu, a to zejména v oblasti 
projekčních prací, slabo a silnoproudu, ICT a 
zabezpečovacích zařízení. 

Segmenty naší činnosti



Dopravní
systémy „V řízení a regulaci dopravy neexistuje 

zakázka, kterou bychom nezvládli.‘‘

Naší nejvyšší prioritou v oblasti 
dopravních systémů je jejich efektivita 
a stoprocentní spolehlivost. V segmentu 
dopravy navrhujeme, dodáváme  
a integrujeme moderní technická řešení 
pro řízení dopravy. Proto se již od návrhu 

projektu důsledně věnujeme tomu, aby 
jednotlivé části byly naprosto kompatibilní  
a spolehlivé. Výsledkem je maximální užitek 
s optimálními náklady, přičemž na prvním 
místě zůstává bezpečnost. Nabízíme 
řešení, která skutečně fungují. Propojením 

Klíčová řešení

• Řízení dopravy ve městech 
• Řízení meziměstské dopravy 
• Tunelové systémy
• Parkovací systémy
• Mobilní řízení dopravy
• Preference veřejné dopravy
• Dopravní centra
• Letištní zabezpečovací světelné           
   systémy

Dodávky a údržba zařízení pro řízení 
dopravy
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň

Dodávky a údržba technologického 
vybavení silničních tunelů
Praha, Brno, ŘSD ČR, NDS SKl

Dodávky a údržba systémů pro 
poskytování dopravních informací
ŘSD ČR

Kontakty

E-mail: doprava@eltodo.cz 
Tel.: +420 261 343 719
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technologických prvků vznikají inteligentní 
systémy umožňující zefektivňovat řízení  
a kontrolu dopravy.



Osvětlení
„Světlo je základním prvkem lidského života. Naším 
posláním je zvyšovat jeho kvalitu.‘‘

Naším cílem je vytvářet venkovní i vnitřní 
osvětlení s vysokou technickou kvalitou 
a estetickou úrovní. Kvalitní a technicky 
vyladěné systémy osvětlení dokážou 
vytvořit pozitivní atmosféru, zvýšit 
turistickou atraktivitu měst a obcí a také 
u obyvatel přispívají k pocitu bezpečí 

Zajišťujeme správu a servis zařízení 
a garantujeme výsledky navrhovaných 
řešení.

Klíčová řešení

• Úsporné a bezpečné osvětlení 
• Revitalizace a rozvoj osvětlení 
• Zvyšování atraktivity měst a obcí 
• Správa a evidence majetku 
• Odborná podpora

Přenesená správa veřejného osvětlení 
včetně pasportizace
Praha, Košice, Ústí nad Labem

Revitalizace osvětlení vybraných 
památek v lokalitě Zámeckého náměstí
Teplice

Zpracování světelně-technických 
výpočtů pro obnovu veřejného osvětlení
Kodaň (Dánsko)

Kontakty

E-mail: osvetleni@eltodo.cz 
Tel.: +420 261 343 738

a spokojenosti s veřejným prostorem. 
Skutečně promyšlené systémy osvětlení 
navíc vynikají i ekonomickou efektivitou. 
V současné době pečujeme o více než 
245 000 světelných bodů. Provádíme 
rekonstrukce stávajícího osvětlení 
i realizace osvětlení „na zelené louce‟. 
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Energetické
systémy

„Podporujeme modernizaci energetických systémů 
a zvyšujeme jejich efektivitu, aby díky tomu mohly 
být výkonnější i ekologičtější.‘‘

Již nyní umíme komplexně vyřešit 
elektrovybavenost velkých celků 
a dále posouváme hranice svých 
možností. Podporujeme modernizaci 
energetických systémů a hledáme nové 
cesty, jak zvýšit jejich stávající efektivitu 

si naši zákazníci mohou vybrat přesně 
podle svých potřeb. Máme silné zázemí 
stabilní české firmy, která si vybudovala 
know-how v oboru.

Klíčová řešení

• Energetické zdroje
• Energetické sítě
• Energetické systémy spotřebitelů
• Slaboproudé technologie 
   v budovách

Letiště Václava Havla Praha
Praha

Rozvodna Opuštěná
EON distribuce

Elektrárna Prunéřov II
Prunéřov

Kontakty

E-mail: energetika@eltodo.cz 
Tel.: +420 261 345 650

a spolehlivost. Poskytujeme komplexní 
služby a implementujeme pokrokové 
technologie tak, aby naši zákazníci mohli 
být výkonnější, ekologičtější a současně 
i ziskovější. Spolu s tím vždy dbáme  
na perfektní servis a řadu služeb, z nichž 

   11  | Energetické systémy ELTODO 25 let s Vámi



Technické zařízení 
budov

„Každou jednotlivou budovu vidíme jako komplexní 
systém a naším úkolem je ho navrhnout a postavit tak,  
aby perfektně fungoval.‘‘

Uvědomujeme si, že každá budova se 
skládá z detailů, které spolu musí tvořit 
symbiotický systém. Součástí tohoto 
systému jsou i lidé, kteří v budově 
pracují, tvoří, odpočívají, sportují  
– jednoduše řečeno žijí. Proto je 
naším hlavním cílem vybavit budovy 

a v souladu s platnou legislativou. Kvalita 
poskytovaných služeb se opírá o naše 
dlouholeté odborné znalosti, profesní 
zkušenosti i zkušenosti s praktickou 
realizací projektů.

Klíčová řešení

• Zabezpečovací a bezpečnostní          
   systémy 
• Energetické zázemí budov
• Měření a regulace
• Řídicí systémy

Obchodně administrativní budova
Quadrio, Karlín Hall

Obchodní centrum
Galerie Teplice

Veřejná doprava
Pražské metro

Kontakty

E-mail: tzb@eltodo.cz 
Tel.: +420 266 005 170

tak, aby byla zajištěna bezpečnost lidí  
a ekonomická funkčnost budov, ať již se  
jedná o bezpečnostní systémy, 
protipožární systémy atp. Spolupracujeme 
se širokou škálou výrobců, takže 
jsme schopni nabídnout řešení 
přesně podle požadavků klienta  
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Informační a komunikační 
technologie

„Svým zákazníkům pomáháme udržet krok s dobou, 
která je stále rychlejší a stále více orientovaná na digitální 
technologie.‘‘

Žijeme v digitální době a naším 
záměrem je, aby naši zákazníci nejen 
využívali nejmodernější technologie, 
ale současně mysleli dopředu. Tím 
mohou získat potřebný náskok před 
konkurencí. Snažíme se, abychom byli 

portfolio technologií. Jsme připraveni 
poskytnout bezpečné cloudové úložiště, 
navrhnout optimální IT infrastrukturu  
od služeb koncovým uživatelům přes 
správu licencí, SW až po návrh provozování 
datového centra.

Klíčová řešení

• Telekomunikační sítě 
• Služby datového centra 
• Cloudové služby 
• Informační systémy
• ICT komplexní služby

Výstavba a servis přístupové rádiové 
sítě
T-Mobile

Výstavba a servis přístupové pevné 
sítě
Telefónica Czech Republic

Zákaznická řešení  
OneNet
Vodafone

Kontakty

E-mail: ict@eltodo.cz 
Tel.: +420 266 005 170

v každém ohledu rychlejší, výkonnější, 
spolehlivější a bezpečnější. Jen dokonalá 
kombinace všech vyjmenovaných atributů 
zaručí, že naši zákazníci udrží krok  
s dobou. Disponujeme zkušeným vývojovým  
a realizačním týmem, který ovládá široké 
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Kamerové 
systémy

„Navrhujeme a zavádíme takové systémy, které poskytnou 
našim zákazníkům dokonalý přehled na širší i lokální  
úrovni a zajistí bezpečnost občanů i majetku.‘‘

Nainstalovat kameru dnes umí každý, ale 
vytvořit efektivní nástroj nebo jednoduše 
ovladatelný systém k přehlednému 
monitorování a zajištění bezpečnosti 
– to je naše doména. Dokážeme splnit
všechna přání – od menšího lokálního 

bezpečnost dopravy a napomáhat jejímu 
řízení. Svým zákazníkům umožňujeme 
chránit jejich majetek a dohlížet na 
speciální pracovní postupy. 

Klíčová řešení

• Městské kamerové systémy 
• Lokální kamerové systémy 
• Dopravní kamerové systémy

Městský kamerový systém
Praha

Střežení objektů v majetku úřadů
MČ Praha

Kamerový dopravní systém na SOKP
ŘSD

Kontakty

E-mail: kamery@eltodo.cz 
Tel.: +420 272 660 481

systému až po integrovaný kamerový 
systém monitorující celá města 
a dopravní úseky. Klademe důraz na 
kvalitní technologie, bezpečné a rychlé 
zpracování a individuální nastavení. 
Díky tomu můžeme například zvyšovat 
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Průmyslová 
automatizace

„Nejmodernější čidla, kabely, programy, to všechno je  
důležité, ale rozhodující je v tomto případě dokonale 
fungující systém.‘‘

Většina výroby je dnes plně nebo 
částečně automatizovaná, a proto 
neustále roste i poptávka po komplexním 
řešení průmyslové automatizace. 
Kromě špičkových technologií nabízíme 
kompletní řešení na klíč – od návrhu 

realizovat dodávky od jednoduchých 
řídicích systémů inteligentních budov až 
po komplexní dodávky řešení pro průmysl 
a velké dopravní stavby. Náš profesionální 
tým dokáže zabezpečit realizaci všech fází 
životního cyklu projektu.

Klíčová řešení

• Řídicí systémy na bázi PLC 
• Vizualizace – SCADA/HMI 
• Kamerové systémy a videodetekce 
• Robotické aplikace
• Nadřazené řídicí systémy 
• Projektování a výroba rozvaděčů

Řídicí systém úpravny vody a kalového 
hospodářství
Kaučuk Kralupy, a.s.

Nadřazený řídicí a vizualizační systém 
svařovny
Škoda auto, a.s.

Řídicí systém centrálního zdroje 
chladu OC Forum Nová Karolina
Ostrava

Kontakty

E-mail:automatizace@eltodo.cz 
Tel.: +420 261 346 005

až po realizaci, servis a další rozvoj.  
V případě potřeby jsme navíc schopni 
flexibilně upravovat nastavení a doplňovat 
technologie podle aktuálních potřeb našich 
zákazníků. Díky silnému zázemí a know-
how koncernu ELTODO jsme schopni 
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Železnice „V oblasti sdělovacích technologií pro drážní 
prostředí vidíme budoucnost. Bezpečnost a informace 
považujeme za základ moderní dopravy.“

Specializujeme se na oblasti sdělovací 
techniky, především na přenosové 
systémy, systémy pro ochranu osob 
a majetku železniční infrastruktury, 
kamerové systémy včetně pokročilé video 
analýzy, elektronické zabezpečovací 
systémy EZS, elektronické požární 
systémy EPS, automatické samo-
zhášecí systémy ASHS, přístupové 

zákazníkům nabízíme zkušenosti  
a odborný profesionální přístup ve všech 
stadiích projektů od konzultací, studií, 
příprav technických řešení a obchodních 
nabídek, projektování, realizací po 
následný pozáruční servis technologií 
sdělovacích a zabezpečovacích systémů. 

Klíčová řešení

• Přenosové systémy
• Sdělovací technologie
• Zabezpečovací systémy
• Metalické a optické kabelizace

Zkušenosti a silné zázemí Znalost železničního prostředí

Kontakty

E-mail: info@poris.cz
Tel.: +420 222 521 014

a docházkové systémy ACS, systémy 
pro řízení a dohled průmyslových DDTS 
a rozvody hodin s jednotným časem. Dále 
poskytujeme služby v oblastech osvětlení
stanic, zastávek včetně dálkového 
ovládání, slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, místních a dálkových metalických 
a optických tras. Zaměřujeme se také na 
trafostanice a trakční měnírny. Našim 
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Vývoj a inovace
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Stavebnice sestávající z mnoha dílků  
a zahrnující řadu segmentů napříč 
obory, které do sebe synergicky zapadají 
a zároveň se doplňují. Tak si lze 
zjednodušeně představit šíři záběru 
oddělení vývoje společnosti ELTODO. 
Doprava, energetika, telekomunikace, 
ICT, osvětlení, automatizace průmyslu, 
kamerové systémy a mnoho dalšího. Ve 
všech těchto oblastech, jimiž se 
zabýváme, je vidět i část výsledků práce 
oddělení vývoje. 

Nedílnou součástí aktivit oddělení 
vývoje přitom je i zapojení projektantů  

gantry server, rozšíření know-how  
v telematických systémech, tunelových 
systémech, v řídicích systémech,  
v aplikacích veřejného osvětlení atd. 

Díky oddělení vývoje již mnohé patenty 
vlastníme a nové získáváme, zároveň 
s užitnými vzory, průmyslovými vzory  
i ochrannými známkami na naše produkty. 

ve vědě a výzkumu s akcentem na inovaci 
a rozvoj nových produktů a služeb.  
V oblasti vědy a výzkumu dlouhodobě 
spolupracujeme s významnými institucemi, 
jako jsou AV ČR, ČVUT, VŠB, Žilinská 
univerzita a dalšími vědeckými institucemi, 
ale i soukromými společnostmi.

Díky tomu jsme v průběhu 25 let realizovali 
30 projektů v oblasti vědy a výzkumu a na 
dalších pracujeme. Vývojové projekty vedly 
k mnoha inovativním výrobkům a uceleným 
řešením, jako jsou mobilní telematické 
vozíky, proměnná dopravní značení/
zařízení pro dopravní informace (PDZ/ZPI), 

Vývoj 
a inovace



Projekce a inženýring
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Naše oddělení projekce a inženýringu 
zasahuje do všech segmentů působení 
koncernu. Týmy zkušených specialistů 
zahrnující projektanty, dopravní  
a systémové inženýry a techniky 
inženýringu poskytují podporu při 
realizacích zakázek jednotlivým 
společnostem a divizím. 

V oblasti projekční činnosti zajišťují 
specializované týmy odborníků 
zpracování projektové dokumentace  
v širokém portfoliu segmentů. Patří sem 
zařízení pro řízení dopravy a zařízení 
dopravní telematiky, oblast elektrického 
a plynového osvětlení, řídicí systémy, 
technické vybavení budov, silnoproudé 

řízení dopravy na Silničním okruhu kolem 
Prahy. Na všechny uvedené oblasti je 
zajišťován inženýring pro povolení staveb 
a majetkoprávní vypořádání se všemi 
dotčenými stranami. Velkou výzvou jsou 
přípravné projekční práce na akci Stavba 
trasy pražského metra linky D, kterou zatím 
brzdí neúspěšný výkup pozemků.
 

rozvody a vedení a studie a projekty 
plánování dopravy. Každý ze segmentů 
zahrnuje řadu specifických podoblastí 
vyžadujících detailní znalosti technologií, 
trendů a také zkušeností v daném sektoru. 

Výsledkem práce oddělení projekce 
a inženýringu je řada projektových 
dokumentací týkajících se významných 
realizací, jako jsou například Hlavní 
dopravní řídicí ústředna a Oblastní 
dopravní řídicí ústředna v Praze, realizace 
veřejného osvětlení na Trojském mostě, 
silniční okruh kolem Prahy 513 a 514, 
dispečink v Rudné, Ústav organické 
chemie a biochemie, rekonstrukce hlavní 
rozvodny v Ostravě či SW projekt Liniového 

Projekce 
a inženýring



Výroba
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Vlastní výroba ve společnosti ELTODO 
započala v roce 1996, kdy jsme zakoupili 
areál ve Hvožďanské ulici v Praze, který 
se stal hlavní výrobní základnou a je jí 
až dosud. Kromě toho ještě vlastníme 
areál Čenkov u Příbrami a areál Bystřany 
u Teplic. 

Výroba se zaměřuje na všechny 
segmenty, v nichž působíme. Je tedy 
možné zajistit kompletní realizaci 
výrobku vlastními silami – od návrhu 
mechanické konstrukce a elektronických 
obvodů, přes výrobu skeletu až po 
finální kompletaci a uvedení do provozu. 
Získali jsme certifikace na veškeré 
projekční a výrobní činnosti, takže naše 
výrobky naleznou uplatnění nejen  

rozvaděčů, rozvaděčů pro měření 
a regulaci, rozvaděčů NN, dodávky  
a zapojení elektronických komponent do 
městských návěstidel a další. 

Výrobky se značkou ELTODO jsou vidět 
na každém kroku, o kvalitě a vysoké 
technologické úrovni naší výroby  svědčí 
i oblíbený výrobek – informační vozík  
s LED panelem, který se využívá na 
dálnicích v ČR i SR. Mezi další novinky 
výroby patří i předzvěstný vozík s vlastní 
RGB značkou, značka RGB na střechu 
vozidla nebo mobilní radar s Informačním 
vozíkem,  který je nasazován do uzávěr 
na dálnicích a data z něj využívá Policie 
České republiky.

v tuzemsku, ale i na zahraničních trzích.

Vlastní výrobu koncernu tvoří oddělení 
konstrukce a středisko kovovýroby, 
elektrovýroby a  výroby tištěných spojů. 
Provozovny jsou vybaveny nejmodernější 
počítačovou technikou umožňující vytvářet 
výrobní dokumentaci ve 3D i s možností 
následného vytištění modelu či prototypu 
na jedné z vlastních 3D tiskáren. Výrobní 
program střediska kovovýroby zahrnuje 
výrobu prvků veřejného osvětlení, 
městského mobiliáře, historického 
osvětlení, dopravního značení a všestranně 
použitelných ocelových konstrukcí. 
Komplexní služby poskytované v oblasti 
výroby elektro a elektroniky zahrnují 
montáž a testování slaboproudých 

Výroba
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Města a obce se do budoucna musejí 
připravit na to, že budou naplňovat 
mnoho rolí. Samozřejmě budou nadále 
zabezpečovat komfort a služby pro své 
obyvatele. Navíc ale bude nutné 
přitahovat nové zaměstnavatele, 
zlepšovat svoji konkurenceschopnost 
v boji o přísun finančních prostředků, 
zajišťovat příchod vzdělaných lidí. To 
jsou výzvy, kterým se dá lépe čelit  
s využitím moderních nástrojů.

ELTODO Smart city představuje město 
efektivně využívající moderní 
technologie, jež život usnadňují, činí ho 

času a odpočinku, zájmy seniorů, mladých 
rodin i lidí s handicapem. Důraz klade na 
zjednodušení komunikace mezi občany  
a úředníky. Samozřejmostí je odpovědnost 
k životnímu prostředí. Koncepce je  
v souladu s plánem Evropské komise, naši 
odborníci  poradí,  jak využít 
spolufinancování z fondů Evropské unie i 
z národních dotačních programů.

Kontakty: 

smartcity@eltodo.cz
www.smarteltodo.cz

bezpečným a zároveň jsou energeticky 
úsporné a ekologicky šetrné. Lze si ho 
představit jako stavebnici zahrnující sedm 
hlavních segmentů, jež se člení na další 
oblasti a řešení. Pro ELTODO Smart city 
je klíčová finanční dostupnost smart řešení 
a možnost vybrat si přesně podle svých 
potřeb a realizovat například jednotlivé 
projekty postupně, podle finančních 
možností, a další část „stavebnice“ doplnit 
později. 

ELTODO Smart city je koncept, který řeší 
běžný život lidí, jejich potřebu bezpečí  
a jistoty. V potaz bere i hledisko volného 



ELTODO, a.s. 
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14,
PSČ 142 00
Tel.: +420 261 341 111
Fax: +420 261 710 669
e-mail: eltodo@eltodo.cz

ELTODO-CITELUM, s.r.o 
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14,
PSČ 142 00
Tel.: +420 261 341 150
Fax: +420 261 710 669
e-mail: osvetleni@eltodo.cz

Osvětlení Týnec, k.s. 
Sídlo: Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 
okres Benešov, PSČ 257 41 
Tel.: +420 371 704 953
Fax: +420 724 380 402
e-mail: osvetleni@eltodo.cz

ELTODO Národní dům, s.r.o 
Sídlo: Karlovy Vary, T. G. Masaryka 18, 
PSČ 360 01 
Tel.: +420 261 343 736
Fax: +420 261 710 669
e-mail: narodnidum@eltodo.cz

Vegacom a.s. 
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14,
PSČ 142 00
Tel.: +420 266 005 111
Fax: +420 261 343 208
e-mail: info@vegacom.cz

KH servis a.s. 
Sídlo: Praha 10, Pražská 810/16, 
PSČ 102 21
Tel.: +420 272 660 482
Fax: +420 272 660 481
e-mail: servis@khservis.cz

ELTODO SK, a.s. 
Sídlo: Bratislava, Podunajská 25,
PSČ 821 06
Tel.: +421 220 863 188
e-mail: eltodo@eltodo.sk

KMET Handlová, a.s. 
Sídlo: Handlová, Potočná 175, 
PSČ 972 51
Tel.: +421 465 472 171
Fax: +421 465 472 171
e-mail: kmethandlova@mail.telekom.sk

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o 
Sídlo: Košice, Rampová 5, 
PSČ 040 01
Tel.: +421 556 713 384
Fax: +421 556 713 384
e-mail: info@osvetlenie.eltodo.sk

G - Elektro s.r.o 
Sídlo: Borský Mikuláš, V ohrade 771/29, 
PSČ 908 77 
Tel.: +421 948 296 507
e-mail: gelektor.eltodo@gmail.com

PORIS, a.s. 
Sídlo: Praha1, Senovážné náměstí 8/992, 
PSČ 110 00
Tel.: +421 222 521 014
e-mail: info@poris.cz

Sagasta, s.r.o 
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14,
PSČ 142 01
Tel.: +420 727 854 861
e-mail: info@sagasta.cz

www.eltodo.cz
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