
velkoobchod.conrad.sk



Kto sme?
Disponuje jedným z najvyspelejších distribučných 
a logistických centier v Európe, ktoré sa nachádza 
v nemeckom Wernbergu.

Conrad v číslach

100.000
ZÁSIELOK DENNE

m2 SKLADOVÉHO PRIESTORU
100.000

TYPOV PRODUKTOV V SR
500.000

EURÓPSKYCH KRAJÍN
17

KRAJÍN KAM DODÁVAME
150

ZAMESTNANCOV
5.000

ZÁKAZNÍKOV CELOSVETOVO
17.000.000

Conrad Electronic je medzinárodný 
predajca elektroniky a techniky. 

velkoobchod.conrad.sk



www.conrad.de

1.000.000 produktov v Nemecku

Produktové  
portfólio

• Technologické vývojové centrum  
CTC v Nemecku: miesto, kde vznikajú inovatívne 
produkty našich značiek

velkoobchod.conrad.sk

500.000 produktov v SR

• V našom sortimente nájdete globálne značky ako 
Tektronix, Fluke, Flir, Weller, HellermannTyton, 
Eaton, LAPP, EA Elektro Automatik, TDK - Lambda, 
Werma a mnoho ďalších

• Conrad je ale tiež známy vďaka svojim vlastným 
značkám ako sú VOLTCRAFT®, TOOLCRAFT, 
Renkforce, C-Control, TRU Components, Emmerich, 
Sygonix, Eurochron, MODELCRAFT, Conrad Energy 
či MAKERFAKTORY



Prečo nakupovať práve u nás?

96 rokov tradície 
(od roku 1923)

500.000 produktov 

na slovenskom e-shope velkoobchod.conrad.sk

Rýchle dodacie lehoty: 
75 % objednávok dodaných do 
2. pracovného dňa 
- pri objednaní do 12.00 hod.

Objednávky cez e-shop 
spracované do 20 minút

Profesionálna technická podpora 
prostredníctvom telefónu 
i e-mailu.

Kvalitné a bezpečné 
balenie produktov 
(ESD ochrana)

Obchodníci sú denne v teréne 
a sú vám k dispozícii

Vždy sa nám dovoláte 
alebo vám voláme ihneď späť

Zaistenie vzoriekMožnosť zapožičania produktov 
na testovanie (po dohode)



1923 Náš úspech začal v roku 1923 
malým obchodom v Berlíne.

Centrála spoločnosti sa presúva 
z Berlína do Hirschau, kde sídli dodnes.

Conrad predáva prvú TV zostavu. 
Je publikovaný prvý 16 stránkový katalóg. 1936

1946

1977

1995

Conrad dodáva denne viac ako 
1000 balíčkov. Katalóg už obsa-

huje 100 strán.

Otvorenie jedného z najmodernejších 
logistických centier v Európe vo
Wernbergu - Köblitz.

Conrad Electronic stále viac 
pracuje na B2B trhu.

Vzniká Conrad Electronic 
Česká republika s.r.o.

Skupina Conrad ma viac ako 
3900 zaměstnanců.

Rozšírenie logistického 
centra vo Wernbergu – Köblitz.

Aktuálne:

1998

2007

2011

2014

Conrad v čase
Rozšírenie sortimentu o viac 
ako 300.000 produktov na 
velkoobchod.conrad.sk Zameranie 

na veľkoobchodných zákazníkov.2017

Rodinná firma od roku 1923



Čo
 p

re
dá

va
m

e?



Multimetre
Termokamery
Infračervené teplomery, pyrometre
2-pólové indikátory napätia
Plynové spájkovačky
Náradie
Merače vzdialenosti

Ventilácia, vykurovanie, klimatizácia
Automatizácia
Nabíjačky
Osvetlenie
Zabezpečovacia technika
Detektory a hľadače vedenia

Vývojové dosky a systémy
Elektromechanika
Spínače a tlačidlá
Optoelektronika
Konektory

Aktívne súčiastky
Pasívne súčiastky
Káble
Dielenské osvetlenie, lupy a lampy

Laboratórne prístroje
Spájkovacie stanice
Spájkovačky, spájkovacie perá
Mikroskopy

Endoskopy
3D tlač
Robotika
Stavebnice a moduly

Všetko pre údržbu, 
opravy a prevádzku

Všetko pre 
výskum a vývoj

Všetko pre školy 
a vzdelanie



Naše vlastné značky



Meranie, nabíjanie 
a napájanie

Multimetre Skúšačky
Osciloskopy a 

laboratórne zdroje
Prúdové 
kliešte

Meracie prístroje 
neelektrických 

veličín

Vstavané 
meracie prístroje

Laboratórne 
sieťové zdroje

Meniče
Sieťové 
zdroje

Nabíjačky okrúhlych 
článkov

3 roky
záruka

Využite 3-ročnú záruku na celý 
sortiment značky Voltcraft.
velkoobchod.conrad.sk



Profesionálne 
náradie

Elektrické 
náradie

ESD 
náradie

Spájkovacie 
stanice Lepidlá Lepiace 

pásky

OrganizéryDielenské 
kufre

Dielenské 
vozíky

Skrutky 
a matice

Ručné 
náradie

velkoobchod.conrad.sk

10 ROKOV
záruka

Využite 10-ročnou zárukou 
na vybraný sortiment.



3D tlač, IT technika a kancelária

Vyvážený pomer ceny a výkonu

3D TLAČ KÁBLE HDMI 
KONEKTORY

NÁSTENNÉ 
HODINY

Sady náradia, 
dielňa

Meracia 
technika

Napájacie 
zdroje

velkoobchod.conrad.sk



Súčiastky

Aktívne 
súčiastky

Pasívne 
súčiastky

Elektromechanické 
súčiastky

Káble 
a vodiče

Bezpečné a výkonné 
články s dlhou životnosťou

Batérie Akumulátory
Gombíkové 

batérie
Olovené 

akumulátory

velkoobchod.conrad.sk



Aktívne súčiastky

COMPONENTS

VISHAY



Pasívne súčiastky

COMPONENTS

VISHAY



Komponenty pre údržbu, vývoj i výrobu



Komponenty pre údržbu, vývoj i výrobu

R



Komponenty pre údržbu, vývoj i výrobu



Kontaktujte nás!

Veľkoobchodné oddelenie:
- poradenstvo pri nákupe
- vytvorenie účtu na veľkoobchodnom e-shope
- spracovanie dopytov a ponúk
- termínové objednávky

- výberové konania
- rámcove kúpne zmluvy
- otázky na stav objednávok
- starostlivosť obchodníka

+421 220 812 508
v pracovných dňoch 8 - 16 hodin

E-mail:  velkoobchod@conrad.cz

Technická podpora 
pre firemných zákazníkov:

- technické poradenstvo pri nákupe
- otázky týkajúce sa technických parametrov výrobkov
- otázky na dátové listy (datasheets)
- certifikáty

+420 226 224 226 (v pracovných dňoch 8 - 16 hodin)

E-mail:  technik@conrad.cz

Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 
 
Fakturačná adresa a sídlo firmy:
Vinohradská 2828/151 (budova C) 
Praha 3 - Žižkov  130 00

velkoobchod.conrad.sk


