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Rittal  Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255  Warszawa
tel. 22 310 06 00, faks 22 310 06 16, rittal@rittal.pl, www.rittal.pl

Infolinia techniczna: 801 380 320, serwis: www.serwis.rittal.com.pl

Rittal  Sp. z o.o.

O FIRMIE

Rittal  Sp. z o.o. powstała w 1999 roku i jest polskim oddziałem  Rittal 
 GmbH &  Co. KG z siedzibą w Herborn w Hesji, wiodącego świato-
wego dostawcy systemów szaf sterowniczych, systemów rozdziału 
prądu, klimatyzacji, infrastruktury  IT oraz oprogramowania i serwisu. 
Rittal  Sp. z o.o. oferuje ponad 10 tys. produktów, a ich rozwiązania 
systemowe stosowane są we wszystkich dziedzinach przemysłu, 
w budownictwie maszyn i urządzeń oraz w branży informatyczno-
-komunikacyjnej (ICT). 
Rozwiązania  Rittal są przeznaczone dla przemysłu i infrastruktury 
 IT, spełniają wszelkie światowe wymagania, atesty oraz normy. 
Optymalne dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb 
klienta zapewnia  Centrum  Modyfikacji  Rittal.
Firma  Rittal jest obecnie powszechnie znaną oraz rozpoznawalną 
marką w Polsce, gwarantującą najlepszej jakości produkty i usługi. 
Specjaliści  Rittal  Sp. z o.o. świadczą kompleksowe usługi serwi-
sowe oraz doradcze. Firma ma oddział regionalny w Katowicach 
i posiada znak jakości: ISO 9001. Pozostałe informacje są dostępne 
na stronie www.rittal.pl 

OBSŁUGA KLIENTA

Pomoc techniczna: doradztwo techniczne i szkolenia
Serwis klimatyzacji: montaż, naprawa i przeglądy okresowe. Czas 
reakcji – od 24 h
Dostawy: standardowo do 2 tygodni
Materiały informacyjne: katalogi firmowe

OFEROWANE PRODUKTY

Systemy szaf i obudów:
 � Szafy pełnogabarytowe  VX25
 � Szafy typu monoblok
 � Skrzynki zaciskowe KL / KX
 � Obudowy kompaktowe AE / AX
 � Obudowy kompaktowe z tworzywa sztucznego  KS
 � Obudowy obsługi (pod zabudowę paneli  HMI) wraz z systemami 
ramion nośnych
 � Obudowy i szafy ze stali nierdzewnej (AISI 304 oraz 316L)
 � Obudowy przeznaczone do stref częstego mycia  Hygienic  Design 

Rozdział mocy:
 � Systemy szyn zbiorczych
 � RiLine
 � Ri4Power

Kontrola klimatu:
 � Chłodzenie powietrzem (wentylatory)
 � Klimatyzatory
 � Chillery oraz wymienniki ciepła
 � Grzałki

Infrastruktury  IT:
 � Systemy szaf i obudów  IT
 � IT  Power
 � IT  Cooling
 �Monitoring  IT
 � Rozwiązania bezpieczeństwa  IT
 �Modułowe rozwiązania centrów danych

Maszyny i narzędzia do prefabrykacji szaf:
 � Centra obróbcze do otworowania szaf  Perforex
 � Centra obróbcze do cięcia wsporników szynowych i koryt kablo-
wych  Secarex
 �Maszyny do montażu zacisków na wspornikach szynowych  Atex
 � Ramy do montażu płyt montażowych oraz obudów kompaktowych
 � Narzędzia ręczne do prac elektrycznych oraz ręczne wycinaki do 
otworowania szaf w czasie montażu na obiekcie

WYKONANIA

 � Blacha stalowa malowana proszkowo
 � Stal nierdzewna  AISI 304 lub 316L
 � Aluminium
 � Tworzywo sztuczne
 �Wykonania  EMC lub  Ex
 �Maksymalny stopień ochrony  IP69K

USŁUGI

 � Projektowanie zabudowy wewnętrznej, systemów rozdziału mocy
 � Dobór systemów wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania
 � Kompleksowa realizacja projektów z zakresu infrastruktur  IT
 � Otworowanie, szklenie i malowanie szaf i obudów według otrzy-
manej specyfikacji
 � Serwis klimatyzacji  Rittal oraz innych producentów z możliwością 
podpisania stałego kontraktu serwisowego
 �Wykonania specjalne: nietypowe wymiary, materiały lub modyfi-
kacje standardowych konstrukcji

ODDZIAŁY

Rittal  Sp. z o.o. oddział Śląsk
ul. Ks. Bpa  Bednorza 2a/6
40-384  Katowice 
tel. 32 201 51 28
faks 32 353 01 11
rittal.katowice@rittal.pl
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