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Súhrnný katalóg  
s poradovým číslom 33 vydaný
Vynálezca sériovej rozvádzačovej skrine

Zrod Rittalu sa datuje na obdobie práve pred päťdesiatimi rokmi, 
keď jeho zakladateľ Rudolf Loh založil firmu najprv s viacerými 
predmetmi činnosti. Nápad vyrábať sériovo štandardizované rozme-
ry skríň sa zrodil náhodou v diskusii pri večeri. Majiteľ firmy s kom-
penzačnými rozvádzačmi ponúkal firme Rittal svoje produkty a pre-
sviedčal argumentom, že investícia sa vráti už do troch mesiacov. 
Takýto argument bol veľmi presvedčivý, po dohode pri večeri zazne-
la aj myšlienka vyrábať pre túto firmu rozvádzačové skrine, aby bolo 
možné rýchlo a spoľahlivo dodávať kompenzačné rozvádzače. Vtedy 
to nerobil nikto, úplne bežným bolo vyrobiť si najprv skriňu ohýba-
ním a zváraním plechov a následne ju naplniť prístrojmi a oživiť. 

Štandardizované roz-
mery skríň dodateľné 
zo skladu umožnili 
výrobcom rozvádza-
čov skrátiť dodací čas 
a hlavne sústrediť sa 
na samotnú montáž 
prístrojov. Umožnilo 
to takisto aj pod-
statne zvýšiť výkon 
a zrušiť klampiarsku 
výrobu. Používanie 
štandardných rozme-

rových variantov rozvádzačov sa rýchlo rozšírilo po celom vtedaj-
šom vyspelom priemyselnom svete. Ukázalo sa, že idea, ktorá bola 
spočiatku označovaná za bláznivú a nerealizovateľnú, sa uplatnila 
prakticky po celom svete, a to postupne dokonca skoro vo výlučnom 
meradle. Dnes už temer neexistujú výrobcovia rozvádzačov, ktorí by 
si sami vyrábali všetky skrine. Veď všeobecne platí, že umne skom-
binovať komponenty rôznych výrobcov znamená podstatne väčšiu 
pridanú hodnotu ako trieštiť sily a vyrábať čo najviac svojpomocne. 
Pritom Rittal až doteraz ostal jednotkou medzi dodávateľmi priemy-
selných rozvádzačových skríň. Po celý čas sa pravidelne vydávali 
súhrnné katalógy, ten dnešný už nesie poradové číslo 33. Pretože 
výrobca produkuje tovar v piatich rôznych kategóriách a väčšina 
zákazníkov má záujem viac ako o tovar len z jednej skupiny, je 
vhodné, aby každý mal katalóg obsahujúci celé portfólio, ktoré sa 
navyše stále dopĺňa. Preto sa hovorí o systéme Rittal.

Katalóg Handbuch 33

Vyšiel zatiaľ v nemeckej a anglickej verzii. Celkovo bude dostupný 
až v 18 jazykových mutáciách, ktoré budú postupne vydávané až do 
začiatku roka 2012. Tohoročným ďalším prínosom je jeho vydanie 
v tvrdej plnohodnotnej knižnej väzbe s 840 stranami. Vyhotovením 
katalóg pôsobí výrazne hodnotnejšie a je praktickejší v skladovaní 
a manipulácii. Rittal sa snažil naplniť svoje predsavzatie vyjadrené 
v motte rýchlejšie – lepšie – všade aj 
čo sa týka katalógu. Rýchlejšie tu zna-
mená, že všetky novinky až do konca 
roka 2011 sú v katalógu plne zachy-
tené, navyše vyhľadávanie v katalógu 
je rýchlejšie aj vďaka palcovým zálož-
kám slúžiacim na rýchly prístup k jed-
notlivým kapitolám. Lepšie znamená, 
že prehľadnosť a intuitívnosť hľadania, 
ako aj prehľadné podanie informácií 
sa opäť zlepšilo. No a všade znamená 
práve svetovú dostupnosť aj katalógu 
a fakt, že je vydávaný v toľkých jazy-
kových mutáciách.

Navyše Rittal pripravuje nový interne-
tový globálny zjav, ktorý bude v plnom súzvuku s filozofiou a štruk-
túrou katalógu Handbuch 33. Samozrejme, katalóg HB33 sa dá už 
dnes stiahnuť zo stránok Rittal na internete.

Pripomeňme si ešte, že katalóg Rittal obsahuje v súčasnosti celko-
vo päť skupín produktov: skriňové systémy, systém rozvodu prúdu, 
klimatizačné systémy, dátové infraštruktúrne systémy a skupinu 
nazvanú softvér a servis.

 63 medzinárodných dcérskych spoločností.
 1500 patentov vo svete – inovácie od Rittal na podporu Vašej konkurencieschopnosti.
 10000 zamestnancov vo svete – odbornosť ktorú cítiť.
 7 700 000 skríň TS8 bolo už vyrobených – správny typ na Vašu aplikáciu.
 A nespočetné množstvo spokojných zákazníkov vo svete.

Robili sme tak celých 50 rokov
a budeme to robiť naďalej.

Vynachádzame budúcnosť.
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