


O nás

Společnost ProfCom, s.r.o. se zaměřuje na poskytování specifických služeb v oblasti zásobování 
elektro-mechanickými a elektronickými komponenty. Tyto služby poskytujeme na vysoké úrovni a neustále je 
inovujeme a přizpůsobujeme aktuálním potřebám našich zákazníků.

Náš centrální sklad v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry pravidelně zásobuje přes 400 dodavatelů. S více než 10 000 
položkami skladem nabízíme dodávky potřebných dílů do výroby ve smluveném množství a čase. Zefektivňujeme 
celý dodavatelský proces jak časově, tak ekonomicky.

Naším cílem je přinášet inovatovní technologie pro společnou budoucnost.  

V neposlední řadě je naším cílem udržovat přátelské vztahy nejen se zákazníky a dodavateli, ale i uvnitř firmy. Jsme 
rádi, že v naší společnosti stále panuje rodinná atmosféra.

15 let zkušeností

Kancelář v Čechách a na Slovensku

Součást SPEL Group s více než 600 zaměstnanci

25 zaměstnanců

Více než 10 000 položek ihned skladem

Přes 400 aktivních dodavatelů



Produktové a distribuční oddělení
Vytváří konstruktivní a srozumitelná 
řešení svěřených projektů. Má za cíl 
inovovat nabízené služby a produkty.

Sklad
Zajišťuje plynulé doplňování zásob 
výrobního materiálu,  jeho včasné 
vychystání a  dodání zákazníkům.

Obchodní manažeři pro ČR a SR
Tvoří klíčový styčný bod mezi 
naší společností a zákazníky 
v terénu.

Nákupní oddělení
Vyhledává a vybírá vhodné dodavatele. 
Analyzuje jednotlivé nabídky a získává 
nejlepší podmínky pro nákup.

Technická podpora
Poskytuje kompletní technickou 
podporu od návrhu projektu k jeho 
realizaci. Poskytuje následný servis.

Vedení
Efektivně řídí jednotlivá 
oddělení společnosti.

Struktura společnosti



Pro český a slovenský trh jsme výhradním distributorem značek

Nabízíme ucelený sortiment produktů průmyslové automatizace. Náš sklad stále 
rozvíjíme a rozšiřujeme nabídku. Zaměřujeme se na dlouhou životnost dodávaných 
dílů a kvalitu našich služeb.

Jsme schopni zákazníkovi navrhnout řešení od jednotlivých prvků až po komplexní 
návrh pro různé aplikace.     

Pravidelně připravujeme školení a semináře zaměřené na zlepšení orientace v 
oblastech automatizace a robotizace. Nejen pro naše zákazníky. 

Průmyslová automatizace

Produkty

Frekvenční měniče a rekuperační jednotky

Servoměniče a servomotory

PLC, HMI a síťové switche

CNC řízení a roboty

Frekvenční měniče s vysokým krytím na svorkovnici motoru

Měřiče, snímače a regulátory

Napájecí zdroje

EMC filtry, sinusové filtry a tlumivky



Just in time

Výhody zásobování JIT
Redukce zásob výrobního materiálu a tím i skladových prostor
Snížení nákupních cen výrobního materiálu
Eliminace rizika skladových rozdílů
Redukce počtu dodavatelů
Cenově efektivnější výroba

Poskytujeme
Přímé zásobování výrobních linek prostřednictvím KANBAN či DAILY BOX
Vyhledávání vhodných komponentů pro nové i stávající projekty
Návrhy použití cenově výhodnějších náhrad při zachování odpovídající kvality
Vytvoření konsignačních či pojistných skladů - minimalizace chybějících dílů

Od svého založení se společnost zaměřuje na specifické služby v oblasti 
zásobování. Zejména elektro-mechanickými a elektronickými komponenty 
dle potřeb a požadavků jednotlivých zákazníků.



Pro více informací nás kontaktujte

www.profcom.cz
prodej@profcom.cz
00420 311 240 058


