РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Вече сме СисТех България ООД / SysTeh Bulgaria Ltd

Повече от 25 години сме водещ дистрибутор на системи за сигурност и контрол,
предлагайки надеждно партньорство, високо качество на услугите и продуктите
за своите клиенти и партньори.
Разполагаме с най-модерните иновативни решения, гарантиращи техническата
сигурност и контрол.

За да покрием всички съвременни решения за сигурност и контрол, си партнираме с
над 500 компании в страната и чужбина – производители, интегратори, проектанти и
консултанти, разработчици на приложения, агенции за сигурност и охрана.
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Компанията ни през годините
1996 – основахме RAK. Официално партньорство с Cobra и Sony.

2005 – Открихме офис и складова база в гр. Варна. Същата година, отворихме
офис и в Белград, Сърбия.
2007 – Открихме офис и складова база в гр. Пловдив. Стартирахме официално партньорство
с Panasonic.
2009 – Официално партньорство с Axis.
2010 – Открихме офис и складова база в гр. Бургас.
2012 – Официално партньорство с JVC.
2013 – Официално партньорство с LG.
2015 – Официално партньорство с DAHUA.
2017 – Официално партньорство с Honeywell.
2018 – Станахме СисТех България ООД / SysTeh Bulgaria Ltd.
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Офиси и складови бази
В България:
София
Пловдив
Варна

Бургас

В Сърбия:
Белград
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2018 г. в цифри

Над 50 чуждестранни доставчика.

Над 4 000 предлагани артикула.

Над 6 000 реализирани проекта.
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Сфери на дейност
Проектираме , дистрибутираме и създава цялостни решения и услуги за:
Видеонаблюдение;
Мрежово оборудване;
Видеодомофонни системи;
Контрол и управление на достъп;
Пожароизвестителни системи;
Сигнално охранителни системи;
Озвучителни системи;
Автоелектроника;
Нашият бизнес модел се основава изключително на професионалното обслужване и
дългосрочните партньорски взаимоотношения при проектиране на индивидуални решения.
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Проектиране

Разработваме и проектираме цялостни решения

за сигурност за вашите обекти.

Проектното ни направление работи съвместно с вас при проектиране и при изграждане на
обекти в цялата страна.
Изпратете ни архитектурна подложка и Вашите изисквания и ние ще разработим решение, ще
направим чертежи и количествено-стойностна сметка.
Детайлите ще бъдат уточнени според ситуацията и конкретния казус.
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Представителство и дистрибуция
Фокусираме се върху селекцията на продукти във всички области
на техническите средства на системите за сигурност;
Предлагаме обосновано разнообразие от класове техника, за да

покрие всички ценови изисквания на своите клиенти;
Работим в тясно сътрудничество със световните лидери в сектора.
Продуктовото ни портфолио е гарантирано актуално за нуждите на
пазара и следва развитието на техниката в световен мащаб.
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Услуги

Провеждаме технически продуктови обучения и обучения за
проектиране на системи за сигурност на своите партньори;

Грижим се информацията за важни новини в бранша, нови
решения, технологии, продукти и актуални цени да достига
своевременно до партньорите ни;

Осигуряваме проектиране, сервиз, гаранционно и след
гаранционно обслужване на всички свои решения за
сигурност.
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Интелигентни решения за сигурност

Решенията за сигурност, които вече 25 години създаваме и интегрираме
са приложими за:

Училища и обществени сгради;
Търговски обекти;
Индустриални обекти;
Банки, Финансови институции и казина;
Транспорт и пътна инфраструктура;
Градска и извънградска среда;
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Реализирани проекти – училища и обществени сгради

СУ “К. Петканов”
гр. Бургас

Частно училище “Св.Георги”
гр. София

ОУ “Христо Смирненски”
гр. Карнобат

Детски градини
гр. София

Всички реализирани обекти
вижте на www.systeh.bg

Паметник на свободата
„Шипка“

Исторически музей в
гр. Приморско

Тракийско светилище
„Бегликташ“
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Реализирани проекти – търговски обекти

Парк МОЛ „Стара Загора“

МОЛ „Велико Търново“

Бизнес Парк Русе

Вериги магазини
„Спорт Депо“

Всички реализирани обекти
вижте на www.systeh.bg

Шоурум „Нисан“

МОЛ „Банско“

Кооперация Панда
гр. Варна
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Реализирани проекти – индустриални обекти

Завод „Костал“

Завод „Кроношпан“

Завод „Каменица“

Завод „Мадара“

Всички реализирани обекти
вижте на www.systeh.bg

Завод „Кронос“

Фотоволтаичен парк
гр. Златарица

Завод „Девин“
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Реализирани проекти – банки, фин. институции и казина

BNP Paribas

ЦКБ АД

БНБ

NN България

Всички реализирани обекти
вижте на www.systeh.bg

Сосиете Женерал
Експресбанк

Казина „Адмирал“

Казино „Интернационал“
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Реализирани проекти – транспорт и пътна инфраструктура

ГКПП-ве по западна граница

Градско видеонаблюдение
Благоевград

Градско видеонаблюдение
Левски

Градско видеонаблюдение
Ботевград

Всички реализирани обекти
вижте на www.systeh.bg

Градско видеонаблюдение
Бургас

Градско видеонаблюдение
Монтана

Тунел “Ечемишка”
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Реализирани проекти – градска и извънградска среда

Комплекс „Сите Жардин“
гр. София

Комплекс „Водолей 1 и 2“
гр. София

Голф комплекс “Black Sea Rama”
гр. Балчик

Комплекс 1 и 2 –
“Обзор Бийч Резорт”

Всички реализирани обекти
вижте на www.systeh.bg

Комплекс „МАКСИ“
гр. София

Хотел „Golden Tulip“
гр. Варна

Комплекс „Елизиум“
гр. София
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Партньорите ни за нас
“В лицето на РАК ООД, Спектър Нет АД откри съмишленик
във висококачествените и иновативни решения.”

“РАК ООД проектира работещо и ефективно решение за всички системи,
вложи модерно и високотехнологично оборудване, контролира монтажа и
пусна в действие системите.”

Ралица Килиан, Спектър Нет АД

Иво Йорданов, Парк Мол Стара Загора, Кино Арена 2005 АД

“Всички поети ангажименти от страна на РАК ООД, гр.София са
изпълнявани качествено и в срок, съгласно клаузите в поръчката!”

“Екипът на РАК ООД ни предлага обучение, консултации и сервиз,
така че фирма РАК ООД, не са само доставчици, те са наши партньори.”

Александър Николов, АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

МВР РПУ Самоков

“С удоволствие отбелязваме, че проектирането беше изпълнено
изключително професионално и в срок. Екипът на РАК ООД прояви
изключителна лична ангажираност и заинтересованост в решаване
на нашите изисквания.”
Костадин Паскалев, кмет Община Благоевград

“Билла България ЕООД дава настоящата препоръка на РАК
ООД във връзка с проектирането, доставката, изграждането
и поддръжка на 40 магазина на веригата за хранителни
стоки BILLA на системи за сигурност - видеонаблюдение и
СОТ.”
Вангел Ташев, Билла България ЕООД

“Успешното партньорство и съвместна работа с екипа на РАК ООД
ни дава основание да препоръчаме РАК ООД, като коректен, надежден
и компетентен партньор!”

“Елит Авто България АД дава настоящата препоръка на РАК ООД
във връзка с проектиране, доставка и изграждане в центровете на
дружеството в София и страната на системи за видеонаблюдение,
пожароизвестяване и озвучаване.”

Лъчезар Тодоров, Тера Тур Сервиз ЕООД

Васил Даков, Елит Авто България АД
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

СисТех България ООД
София 1766, Младост 4,
ул. Васил Радославов 6
тел.: + 359 2 401 66 00
моб.: + 359 897 807 600
e-mail: office@systeh.bg
http://systeh.bg/
https://b2b.systeh.bg/bg/

