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Představujeme se  ��

Společnost Media Trading CZ s.r.o. je kreativní a technické centrum, které staví na dlouholetých  
zkušenostech z high-end audio techniky, projekční a prezentační techniky, světa obrazu, zvuku a světel. 
Jsme specialisté v systémové integraci v oblasti AV technologií, na integraci audiovizuálních a ří- 
dících systémů do interiérů a exteriérů, jejichž jsme přímým dodavatelem. Realizované projekty jsou 
dokladem profesionálního přístupu od návrhu až po realizaci včetně dlouhodobé péče o zákazníka.

audio �� kompletní sortiment od jednoduchých ozvučení jako jsou prostory obchodů, provozoven, 
kanceláří, přes prezentační místnosti, veřejné prostory až po high-end domácí kina a luxusní aparatury

video �� projekce (projekční plátna, matnice a projektory), mechanismy výsuvů televizorů a projektorů, 
projekční zrcadlové systémy, televize od malých monitorů až po úhlopříčky 150“

řídící systémy �� systémy ovládání multimédií a dalších subsystémů – AVIT, RTI

elektroinstalace �� systémy inteligentní elektroinstalace TECOMAT a Inels

zabezpečení �� zabezpečovací systémy EZS a jejich integrace

anténní rozvody �� kompletní systémy distribuce anténních rozvodů STA / SAT a anténních systémů

wi-fi �� řešení a realizace bezdrátových sítí od jednoduchých AP až po roamingové sítě Ruckus

akustika �� návrhy akustických řešení, měření a realizace

projektové práce �� návrhy a řešení, výkresová dokumentace v CAD a integrace do dalších profesí

design �� návrhy funkčního nábytku, řešení interiéru ve vztahu k multimédiím a dalším technologiím

 

Distribuce špičkových značek v oblasti audio / video   ��
 

Sonus (SRN) �� elektrostatické a magnetostatické reproduktorové soustavy 
ML Audio (SRN) �� neviditelné (zcela integrovatelné) reproduktorové soustavy 
Future Automation (VB) �� elektronické komponenty projekční a prezentační techniky 
Halcro (AUS) �� nejvyšší třída v kategorii high-end audio a video 
Holopro (SRN) �� holografické projekční plochy, fólie a systémy 
ZonarSound (VB) �� reproduktory s cíleným směrováním zvuku 
ScreenLine (IT) �� projekční plátna a projekční materiály v širokém sortimentu 
OthelloLine (IT) �� projekční plátna a projekční materiály v širokém sortimentu



Pravidelně sledujeme nejnovější trendy a technologie a nebojíme se je nabídnout našim partnerům. 
Tím pro naše zákazníky garantujeme nadčasová řešení. 
 
Co Vám můžeme nabídnout?

�� spolehlivost a partnerství 
�� velmi individuální přístup 
�� zodpovědné a korektní jednání 
�� flexibilitu 
�� komunikaci na úrovni 
�� vždy správné produkty pro Vaše projekty

Naše vlastní značky  ��

Nabízíme produkty z vlastní vývojové dílny. 
 
 
 

symbiodesign.cz �� exkluzivní řada designových reproduktorů 
lampshop.cz �� elekronický obchod lampami do projektorů 
netcube.cz �� unikátní zařízení pro aplikace v prodejnách 
speakerguard.cz �� aktivní ochrana reproduktorů
invisibass.cz �� neviditelné basové reproduktory



MEDIA TRADING CZ s.r.o. 
Brigádníků 44/2, 100 00  Praha 10
telefon: +420 274 773 381
e-mail: info@media-trading.cz
web: www.media-trading.cz M
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těšíme se na Vaši návštěvu  
v našem showroomu


