ÊÎÌÏÀÍÈßTA
ØPÀK TEXHÈK EOOÄ
ØÐÀÊ ÒÅÕÍÈÊ ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ 1582
æ.ê. Äðóæáà 2
áóë. Ïðîô. Öâåòàí Ëàçàðîâ 162
ÒÅË.
+359 2/890 79 13
E-MAIL sofia@schrack.bg

ØÐÀÊ ÒÅÕÍÈÊ ÅÎÎÄ
Âàðíà 9009
óë. Óñòà Êîëþ Ôè÷åòî 25
ÒÅË.
+359 89 454 8654
E-MAIL varna@schrack.bg

ÖÅÍÒÐÀËÅÍ ÎÔÈÑ
SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Vienna
ÒÅË.
+43(0)1/866 85-5900
ÔÀÊÑ +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

ÔÈËÈÀËÈ ÍÀ SCHRACK
ÁÅËÃÈß
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
ÒÅË.
+32 9/384 79 92
ÔÀÊÑ +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

ÕÚÐÂÀÒÈß
SCHRACK TECHNIK D.O.O. Zavrtnica
17
HR-10000 Zagreb
ÒÅË.
+385 1/605 55 00
ÔÀÊÑ +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

ÑÚÐÁÈß
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapcevicac 42
RS-11000 Beograd
ÒÅË.
+38 1/11 309 2600
ÔÀÊÑ +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

ÁÎÑÍÀ È ÕÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
ÒÅË.
+387/36 333 666
ÔÀÊÑ +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

ÏÎËØÀ
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
ÒÅË.
+48 22/205 31 00
ÔÀÊÑ +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

ÑËÎÂÀÊÈß
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanska cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
ÒÅË.
+42 (02)/491 081 01
ÔÀÊÑ +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

ÃÅÐÌÀÍÈß
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
ÒÅË.
+49 89/999 533 900
ÔÀÊÑ +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

ÐÓÌÚÍÈß
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
ÒÅË.
+40 21/317 02 35 42
ÔÀÊÑ +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

ÑËÎÂÅÍÈß
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
ÒÅË.
+38 6/2 883 92 00
ÔÀÊÑ +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

ÓÍÃÀÐÈß
SCHRACK TECHNIK KFT. Vidor
u. 5
H-1172 Budapest
ÒÅË.
+36 1/253 14 01
ÔÀÊÑ +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

×ÅÕÈß
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
ÒÅË.
+42(0)2/810 08 264
ÔÀÊÑ +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

ШРАК ТЕХНИК
ВАШИЯТ
ПАРТНЬОР ЗА
УСПЕШЕН
БИЗНЕС

ШРАК ТЕХНИК ВАШИЯТ
НАДЕЖДЕН
ПАРТНЬОР
Основен приоритет за компанията е
клиентската удовлетвореност. Стараем се
да поддържаме нивото й високо, като
предоставяме безкомпромисното качество
на предлаганите продукти, съчетано с
компетентна техническа консултация.
В съвременния динамичен свят
логистиката и складовата наличност са
важен критерий при избора на доставчик,
затова Schrack Technik поддържа високи
складови наличности и е в състояние да
доставя предлаганите продукти
изключително бързо..

СЪДЪРЖАНИЕ
wwРазвиваща се компания с
дългогодишни традиции
wwSchrack Technik в България
wwКачествени продукти
wwКомплексни решения
wwНай-високо качество на
продуктите
wwРеференции
wwКомпетентни технически
консултации

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

В следващите години компанията разширява асортимента от
продукти, като създава решения в областта на пожарната
безопасност и телефонните централи и апарати, както и
апаратура за автоматизация и електрически инсталации.

РАЗВИВАЩА СЕ КОМПАНИЯ С
ДЪЛГОГОДИШНИ ТРАДИЦИИ
Историята на Schrack Technik датира от началото на 20 век. През 1914 г.
Австрийският изобретател, д-р Едуард Шрак, патентова оптична система
за измерване на разстоянието и започнато производство под марката
Schrack.

През 80-те и 90-те години на миналия век компанията се
разделя на няколко независими фирми, които работят в
различни направления - Schrack Components, Schrack
Telecom, Schrack Anlagen, Schrack Seconet и Schrack
Energietechnik. .

През 30-те години в офертата на компанията се появяват телефони,
контактори и релета.

През 2007 г. Schrack Energietechnik се преименува официално
на Schrack Тechnik, като с новото лого и име към момента
оперира в близо 50 страни, а в 13 има свои представителства.

От края на 40-те години Schrack започва интензивна разработка на нови
подукти.

1914 Д-р Eduard Schrack
изобретява стереометрично
оптична система за
измерване на терени.

1931 Основаване на Schrack
AG във Виена

1967 Първят прекъсвач
с диференциална защита,
модулен тип

1947 Schrack въвежда
в Австрия първите
моторни защити.
1938 Предлаганата
гама продукти от
Schrack се разширява
с ел. устройства и
телефонни централи,
прекъсвачи,
контактори, релета
и др.

1951 Произвежда един от
най-малките прекъсвачи в света.
Модулният автоматичен прекъсвач
- решение актуално и до днес.
1954 Първата
диференциалнотокова
защита, произвеждана от
Schrack в Австрия

1984 Schrack
Components се
разделя

2017 Увеличаване на
офисната част и
склада на Schrack
Technik България

1968 Първата моторна
защита, модулен тип
2008 Откриване на офис на
Schrack в България, в гр. София

2011 Schrack реализира
първата си международна
онлайн система за поръчки
и мобилното си
приложение Schrack LiVE,
достъпно за iPhone

1971 Д-р Едуард Шрак се
оттегля от компанията
на 82-годишна възраст

2019

1920 Регистрация във Виенския
търговски регистър под
името "Радиолаборатория
E. Schrack"

1918 Първата радио лампа в
Австрия "TRIOTRON", ключов
продукт, с който Шрак
започва своето развитие.

1950 Първите метални
разпределителни табла за Schrack

1974 Завод Schrack AG

2019 Откриване на втори офис на
Schrack в България, в гр. Варна
2007 Schrack Energietechnik става Schrack Technik

1948 Стартира производството на
селенови токоизправители,
контактори и метални кутии ("STAPA")

1977 Разработване на тест
бутон, комбиниран с
механичен индикатор за
положение, използван за
релета

1980 до 1990 Schrack се разделя на
няколко фирми, специализирани в
различни области

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

SCHRACK TECHNIK
В БЪЛГАРИЯ
Компанията отваря свое представителство в
България през 2008 година, като в много бързи
темпове успява да се утвърди като надежден
партньор на фирми, работещи в областта на
строителното предприемачество и
изграждането на електроинсталационни
системи.
В момента Schrack Technik предлага повече от
20 000 продукта в областта на
електроапаратурата, структурно кабелните
системи, кабели, осветление, фотоволтаични
системи, зарядни станции за електромобили и
др.
През 2019 година компанията отвори нов клон
в град Варна, а през 2020 - в Бургас.
Продуктите на Schrack Technik са използвани в
голям брой и различен вид съоръжения - от
еднофамилни къщи до големи търговски
центрове. Партньорството с множество фирми
и специалисти, прозрачността на компанията,
ни спомагат да печелим доверието на все
повече клиенти. Интегрирането на актуалните
новости в продуктовата оферта, гарантира на
нашите клиенти, че получават съвременни
решения.

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

МИСИЯ
Бизнес моделът на Schrack Technik е много успешен, и е в
основата на бързите темпове с които се развива компанията.
Близостта до клиента и широката гама продукти кара все
повече специалисти да се обръщат към нас.
Партньорството с множество фирми и специалисти,
прозрачността на компанията, ни спомагат да печелим
доверието на все повече клиенти. Интегрирането на
актуалните новости в продуктовата оферта, гарантира на
нашите клиенти, че получават съвременни решения.

ВИЗИЯ
Основен приоритет за компанията е клиентската
удовлетвореност. Начините, по които се стараем да я
поддържаме на високо ниво, е на първо място
безкомпромисното качество на предлаганите продукти,
съчетано с компетентен технически съпорт.

SCHRACK STORE ПОВЕЧЕ ОТ 2000
ПРОДУКТА НА СКЛАД
В БЪЛГАРИЯ

В съвременния динамичен свят логистиката и складовата
наличност са важен критерий при избора на доставчик, затова
Schrack Technik поддържа високи складови наличности и е в
състояние да доставя предлаганите продукти изключително
бързо.

Schrack STORE разполага с над 1000 от найпопулярните артикули в областта на
електротехниката, индустрията, строителството,
кабелите и структорното окабеляването, налични
направо от рафта в магазините ни. При нас може
да получите:
wwКомпетентен технически съвет
wwНаличности на склад в България, достатъчни да се захрани среден или висок клас
сграда до два работни дни.
wwВсяка поръчка над 300 лв. е с безплатна доставка до посочен от клиента адрес.

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

ЛОГИСТИЧЕН
ЦЕНТЪР
Ние отлично разбираме колко важна е
навременната доставка при реализирането
на инвестиция. Ето защо Schrack придава
голямо значение на този елемент.
Основният логистичен център Schrack
Technik се намира във Виена, Австрия, на
улица Шрак 1, кръстена в чест на
създателя на компанията. Огромният
логистичен комплекс е изцяло
автоматизиран, като оттам се доставя
директно до всяко представителство на
компанията по света.
Товарният трафик в складовете на Шрак
непрекъснато се следи от автоматична
логистична система, която контролира
попълването на количеството продукти. Това
Ви позволява да поддържате оптимални нива
на запаси и да намалявате разходите.
Всяка доставка може да се извърши
директно до посочен адрес на клиента или
да се вземе от нашия склад в България.
Може да се поръча както през нашия сайт,
така и в един от магазините на компанията
в България.
wwНаличности на склад в България,
достатъчни да се захрани среден или висок
клас сграда до два работни дни.
wwДоставка от централен склад в Австрия в
рамките на 7 работни дни

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ
Schrack Technik предлага над 20 000 продукта. Такъв богат
асортимент ни позволява да предоставим цялостно
обслужване за почти всяка инвестиция.

ЕНЕРГИЯ

Миниатюрни автоматични прекъсвачи, дефектнотокови
и аресторни защити, модулни контактори, импулсни
релета, прекъсвачи до 6300А, индустриални и
апартаментни табла.

ИНДУСТРИЯ

Контактори, моторни и термични защити, релета,
пакетни прекъсвачи и превключватели, редови клеми и
разпределителни блокове, измервателна апаратура,
компенсация на реактивна енергия.

СГРАДИ

Ключове и контакти, интерком системи и домофони,
датчици за движение и присъствие, KNX и Homematic
сградна автоматизация, eлектроинсталационни
материали.

СИГУРНОСТ

Аварийно и евакуационно осветление, системи с
централна батерия, UPS захранвания, датчици за дим.

СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Медни и оптични инсталационни кабели, кийстоун
жакове, пигтейли /съединители, пач панели, сплайс
кутии и розетки, комуникационни шкафове и
слаботокови табла.

КАБЕЛИ

Силови, контролни и комуникационни кабели, за
захранване ел. двигатели, кранове и повдигащи
механизми, негорими и безхалогенни кабели.

ОСВЕТЛЕНИЕ

Дизайнерско осветление, осветление за дома и офиса,
градинско и фасадно осветление, осветление за
индустрията

АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
ПРОДУКТИТЕ И ГРИЖА
ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Надеждните решения са резултат от дългогодишен опит и
технологични знания. Продуктите са сертифицирани от
независими изследователски институти, потвърждаващи
най-високото качество на работа и грижа за природната.

ISO 9001
Благодарение на внедряването на ISO 9001
оптимизирахме и оптимизирахме процесите, свързани с
вътрешното функциониране на организацията.
Благодарение на това можем да предложим продукти и
услуги с най-високо качество.

ISO 14001
ISO 14001 е стандарт за управление на околната среда.
Изпълнението му се състои в идентифициране на ключови
аспекти в дейността на компанията и разработване на
екологични цели и задачи въз основа на тях. Това дава
възможност за оптимизиране на производствените процеси и
рационално използване на природните ресурси.

RoHS

compliant

Продуктите на Schrack Technik отговарят на Директивата за
ограничаване на ЕС на опасни вещества (RoHS). RoHS
стандартът отговаря за ограничаване на въвеждането на
опасни вещества на етапа на производство.
Благодарение на това, количеството на опасните вещества,
проникващи в околната среда от електрически и електронни
отпадъци, се свежда до минимум, а продуктите на Schrack
са по-екологични.

Фотоволтаични автономни системи, фотоволтаични
панели инвертори, зарядни колонки за електромобили
системи за дома или за обществено ползване с опции
за заплащане, бързозарядни станции

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

ОСВЕТЛЕНИЕ
LED ПРОФИЛИ

СЕНЗОРИ

АПАРТАМЕНТНИ
ТАБЛА

ВЪТРЕШНО
ОСВЕТЛЕНИЕ

VISIO
ИНСТАЛАЦИОННО
ОБОРУДВАНЕ

ВИДЕОДОМОФИНИ

ВЪНШНО
ОСВЕТЛЕНИЕ

SCHRACK 4 HOME

ЗА КЪЩИ И
ЖИЛИЩА
Решенията на Schrack Technik
Ви позволяват да създадете
комфортен и функционален
дом, с най-модерните
технологии и естетически
дизайн.

АПАРТАМЕНТНИ ТАБЛА
wwАвтоматични предпазители и
дефектнотокови защити
wwМодулни табла за вграждане и
открит монтаж
wwС метална, прозрачна и непрозрачна
врата

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ СЕРИИ
VISIO45 и VISIO50
wwГолямо разнообразие от механизми и
декоративни рамки
wwВъзможност за избор на различни
цветове на рамка и механизъм ww
Италиански и немски стандарт

СЕНЗОРИ И ДАТЧИЦИ

SCHRACK 4 HOME

wwЗа движение

wwСистемата е предназначена за малки

wwЗа присъствие
wwДимни датчици

ОСВЕТЛЕНИЕ
wwВътрешно осветление
wwВъншно осветление
w L ED ленти и профили
wwГрадинско и фасадно
осветление

офиси, къщи и апартаменти
wwПозволява интегрирането на телефон,
интернет услуги, компютърна мрежа,
телевизия, аудио /видео в една система

ИНТЕРКОМ СИСТЕМИ
wwАудио- и видео домофонни системи ww

IP домофонни системи с възможност за
управление през смартфон
wwСистеми за контрол на достъп

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

ШКАФ
КОМУНИКАЦИОНЕН
ЕВАКУАЦИОННИ
ОСВЕТИТЕЛИ

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ
ТАБЛА

ВЪТРЕШНИ
ОСВЕТИТЕЛИ

UPS ЗАЩИТА

СТРУКТУРНИ
КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

ОФИСИ
Най-модерните технологии,
създадени, за да се възползвате
максимално от времето си за
работа. Решенията на Schrack
Technik осигуряват комфорт и
надеждност във фирмата.

СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ
СИСТЕМИ
wwКомуникационни шкафове и
слаботокови табла
wwМедни и оптични кабели
wwПач кабели, кийстоун жакове

КОМУНИКАЦИОННИ
ШКАФОВЕ
wwКомуникационни шкафове от 15U
до 47U
wwСвободностоящи и шкафове за
стенен монтаж 19”

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА

ЕВАКУАЦИОННИ
ОСВЕТИТЕЛИ
ww Групови системи и системи с
централна батерия
wwЗа монтаж на стена и таван
ww Широка гама пиктограми

ww Модулни табла - пластмасов или

метален корпус
wwСтенни метални или полиестерни

табла с монтажни плочи и аксесоари
wwСтоящи метални табла с плътни
или прозрачни врати

UPS ЗАЩИТА
wwЗа домашно и офисни приложения
wwOffline, line-interactiv и online UPS
системи
wwКомуникационен софтуер за UPS

ВЪТРЕШНИ ОСВЕТИТЕЛИ
wwLED панели за растерни

окачени тавани
wwОсветители за вграждане в
окачени тавани
w Осветители за открит монтаж

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

РЕЛСОВИ ОСВЕТИТЕЛНИ
СИСТЕМИ И LED СПОТОВЕ

КАБЕЛНИ КАНАЛИ

KNX СЕНЗОРИ
KNX DALI СГРАДНА
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ТАБЛА ДО 4000А

ЗАРЯДНИ
СТАНЦИИ ЗА
ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

ЗАЩИТНА И
КОМУТАЦИОННА
АПАРАТУРА

ТЪРГОВСКИ
ОБЕКТИ
Най-висококачествените
продукти на Schrack Technik са
идеално решение за интензивно
използвани съоръжения:
търговски центрове, магазини,
конферентни зали и хотели. Те
гарантират надеждност и дълъг
живот.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ДО
4000A
wwСъгласно стандарт БДС EN 61439
wwНоминален ток на късо съединение
Icw до 100 kA
wwМодулна система на изпълнение

ЗАЩИТНИ И КОМУТАЦИОННИ
АПАРАТИ
wwАвтоматични предпазители и
дефектнотокови защити wwМодулни
контактори, стълбищни автомати и
импулсни релета wwКонтролни
електромери

КАБЕЛНИ КАНАЛИ
w За изграждане на
електрически и комуникационни
инсталации с или без
възможност за монтаж на
контакти и розетки
wwРазлични размери

РЕЛСОВИ ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ И
LED СПОТОВЕ
w Релсови системи и спотове за
супермаркети и търговски центрове
w Монофазни и трифазни тоководещи релси
и конектори
ww Широка гама от аксесоари

KNX DALI СГРАДНА
АВТОМАТИЗАЦИЯ
wwKNX сензори и изпълнителни
механизми
wwTouch панели, контролери,
метеорологични станции
wwKNX/ DALI гейтуей
контролери

ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА
ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
wwБавнозарядни и бързозарядни станции
wwДомашни зарядни станции до 22kW
wwОбществени зарядни станции с възможност
за предплащане

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

РЕФЕРЕНЦИИ
ЖИЛИЩНИ,
СГРАДНИ И
ПРОМИШЛЕНИ
ПРОЕКТИ
Проекти, реализирани на
територията на България от
наши клиенти, с апаратура на
Шрак Техник.
wwПроекти, свързани с
електроразпределение, доставка
на защитна и комутационна
апаратура, изпълнение на
разпределителни табла
wwКонсултации при избора и
доставка на компоненти за
изграждане на структурно
кабелни трасета

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

РЕФЕРЕНЦИИ
ЖИЛИЩНИ,
СГРАДНИ И
ПРОМИШЛЕНИ
ПРОЕКТИ
Проекти, реализирани на
територията на България от
наши клиенти, с апаратура на
Шрак Техник.
wwКомплексни проекти за
електроразпределение и
изграждане на структурно
кабелни трасета
wwКонсултации и предоставяне
на светотехнически изчисления
при избора и поръчката на
осветителна техника за жилищни,
административни, търговски и
индустриални обекти

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

РЕФЕРЕНЦИИ
ЖИЛИЩНИ,
СГРАДНИ И
ПРОМИШЛЕНИ
ПРОЕКТИ
Проекти, реализирани на
територията на България от
наши клиенти, с апаратура на
Шрак Техник.
wwКонсултиране при избора на
ключове и контакти, дизайнерско
осветление и системи от типа
"Умен дом" в сегмента луксозно
строителство
wwКонсултации и определяне на
възможни сценарии при избора и
интегрирането на системи за
сградна автомаризация KNX,
както и при система за управление
на осветлението чрез DALI
протокол

КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА

КОМПЕТЕНТНИ
ТЕХНИЧЕСКИ
КОНСУЛТАЦИИ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ВАШИЯ ПРОЕКТ
Продуктовите и търговски консултанти на Schrack
Technik ще Ви съдействат при избора на оптималното
решение за Вашия проект в областта на:
wwизбор на електрически апарати и комутационни
устройства ниско напрежение
wwелектрически, осветителни и фотоволтаични
инсталации
wwизбор на структурирани кабелни и оптични системи от
мед и оптика
ww системи за непрекъснато електрозахранване
wwзарядни станции за електромобили

Get Ready.
Get Schrack.
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