
V oboru servis a prodej kancelářské techniky podnikáme již více než 20 let, pod obchodní značkou 
ProfiCan pak na českém trhu vystupujeme od roku 2007. Klientům zajišťujeme komplexní správu 
tiskového prostředí, od analýzy až po dodávku a instalaci zařízení. Máme zkušenosti a jsme 
připraveni vám poradit jak s výběrem malého jednoduchého zařízení určeného pro jednotlivce či 
malé skupiny, tak i s výběrem výkonného  robustního tiskového či dokumentového řešení, 
určeného pro podniky či profesionální grafická studia.
 
Naše současné aktivity:

• Prodej kancelá řské techniky 
Multifunkční stroje, tiskárny, kopírky, faxy, velkoformátové tiskárny, dokumentové skenery, osobní a 
profi inkoustové tiskárny, skartovací stroje, laminátory, kalkulačky, atp. 

• Pronájem kancelá řské techniky
Zákazníkům, kteří chtějí mít své tiskové náklady neustále pod kontrolou nebo kteří z nějakého důvodu 
nechtějí do tiskového zařízení vložit jednorázovou investici, jsme připraveni zařízení dodat a nabídnout 
výhodnou formu pronájmu 

• Servis kancelá řské techniky
Mnohaleté zkušenosti našich techniků v oboru, absolvovaná školení a certifikace,  jsou zárukou vysoké 
úrovně poskytovaných servisních služeb

• Spot řební materiál
Tonery, cartridge, inkoustové náplně, pásky do tiskáren, kancelářský papír, plotrový papír, sponky do 
multifunkčních zařízení, …  vše dodáme rychle a doručíme až k vám na stůl. 

• Renovace tonerových náplní
Nesnažíme se zákazníkům zbytečně tahat peníze z kapes, pro zákazníky, kteří myslí ekonomicky a 
zároveň jim není zdraví naší planety lhostejné, máme připravený program výměny a renovace 
tonerových náplní za fantastické ceny

• Revize elektro
Jelikož stát ukládá podnikajícím fyzickým osobám a právnickým subjektům zákonnou povinnost 
provádět pravidelné revize elektrických zařízení, rozhodli jsme nabídku služeb rozšířit i o tuto činnost. 
Provádíme výchozí i periodické revize el. instalací a zařízení, el. spotřebičů a strojů, hromosvodů. Dále 
nabízíme školení a přezkoušení pracovníků v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb..  

Mezi naše zákazníky patří jak malé firmy a drobní živnostníci, tak i střední a velké společnosti s 
více než desítkami strojů. Zde je alespoň několik z nich: 

Vishai Blatná, Bachl Bohumilice, ISŠ stavební ČB, KMP Čkyně, ATRIUM Horažďovice, Město Horažďovice, Window Holding Husinec, 
Vodospol Klatovy, Domov Petra Mačkov, Jihočeská drůbež Mirovice, Katastrální úřad Strakonice, Katastrální úřad Písek, Katastrální 
úřad Prachatice, Mountfield Strakonice, Mountfield Písek, ZZN Strakonice,  ZZN Blatná,  ZZN Vodňany, Strojírna Sedlice, Autospol 
Čadek Strakonice, BISO Strakonice, ČZ Strakonice, DURA Strakonice, HZS Strakonice, Okresní soud Strakonice, Ponnath Sušice, 
Město Vlachovo Březí, Město Volyně, Snp a Chko Šumava, a další.


