
 
PREDSTAVITEV PODJETJA ITEC AUDIO 
Spoštovani! 

Akustika je temelj in osnova za dober zvok v vsakem prostoru, vendar je njen pomen pogosto podcenjen.  
 
Dobra nastavitev in korekcija akustike predvsem v notranjosti cerkve ali dvoranah zahteva veliko izkušenj.  
Zato je priporočljivo, da zahtevate kvalificirano svetovanje in načrtovanje. 
Profesionalno se ukvarjamo z raziskovanjem, razvojem, proizvodnjo in montažo akustične opreme. 
ITEC je specializirano in vodilno podjetje v Evropi za ozvočenje in akustiko v zelo odmevnih prostorih, z najboljšo 
razumljivostjo  govora. ITEC, znano za realizacijo dobrega zvoka tudi v najtežjih primerih. Smo vodilni proizvajalec 
na evropskem trgu za mobilno ozvočenje, ter za ozvočevanje velikih in tehnično zahtevnih projektov.  
Priporočamo ogled referenc na naši internetni strani. Ponudbe so informativnega značaja.  
Natačno ponudbo lahko naredimo po srečanju, sestanku z odgovornimi osebami in upravitelji  tehnične opreme. 
Upoštevati moramo namen postavitve ozvočenja, npr. ali gre za govor, gledališke nastope, pevske zbore, koncerte, 
rock koncerte, predvajanje filmov, ali za večnamensko rabo. 
Opredeliti je potrebno način vgradnje: ali analogna pot signalov preko običajnih kablov, preko Multicore povezave ali 
pa po najnovejšem standardu našega podjetja - digitalni prenos preko steklenih vlaken ITEC NET. Možno je tudi 
brezžično daljinsko krmiljenje naprav preko našega Multi media control. 
V dobrem sodelovanju z občinami in župnijami, naši proizvodi izvirajo iz skupnih zamisli.  
Proizvodnja in sedež podjetja sta v Avstriji. 
 
V naši internet ponudbi so navedene samo digitalne naprave za krmiljene ozvočenja in naprav. 
To pomeni, da se vse naprave krmilijo in nastavljajo preko programske opreme s PC- jem, vendar na zelo preprost 
in jasen način. 
Ko gre za ozvočevanje, je potrebno upoštevati akustiko prostora in se je o tem potrebno dosledno dogovoriti. 
Pogosto je akustika prostora preprosto določena z velikostjo in obliko prostora. Za primerjavo: Velikost zvočnika še 
ne pomeni kvalitetnega zvoka. 
S sorazmerno majhnimi sredstvi lahko pri novogradnjah in obnovi notranjih prostorov dosežemo profesionalen zvok 
z najnovejšo tehnologijo. 
Občinstvo in uporabniki  vam bodo hvaležni. 

S spoštovanjem in zelo lep pozdrav  

Za ITEC  Etbin Klemenčič   ITEC AKUSTIK TEAM     041 996 535    etbin@itec-audio.si  
ITEC AUDIO  -   ITEC  IZDELKI VIŠJEGA RAZREDA KAKOVOSTI IN ZMOGLJIVOSTI  

Vse na enem mestu !  Od začetnega posvetovanja, do končne montaže. 
Podjetje ITEC  je že več kot 25 let specializirano za proizvodnjo in vgrajevanje ozvočenja.  

Posebno v našem podjetju je, da lahko ponudimo celotno paleto proizvodov in storitev na enem mestu.  
Za razliko od nekaterih tekmecev, se mi ne opiramo na poceni blago iz daljnega vzhoda, ampak na razvoj in 

proizvodnjo v našem sedežu v Laßnitzthal pri Gradcu - Austria.  

 



ITEC ozvočenje  RAZVOJ – PROIZVODNJA Made in Austria  
Leta 1984, trije šolski kolegi Sighard Rottenmanner, Romano Hammer in Werner Loibner ustanovijo podjetje  
ITEC tonsko in industrijsko elektroniko GesmbH.  
Prvotno smo želeli - tako kot mnogi - samo trgovino z audio izdelki. Omejili smo sami sebe. 
Toda že od samega začetka smo bili soočeni z izzivom iskanja rešitev za naše stranke, ki še na trgu niso bile na 
voljo. Tako je prišlo leta 1985 do prvega lastnega razvoja procesijskega ojačevalnika (ITEC TWIN BOX). Tako smo 
postali proizvodno podjetje. 
V nekaj letih se je ta procesijski ojačevalec prodal več tisočkrat po vsej Evropi, pa tudi veliko bolj ali manj uspešne 
imitacije so nam kmalu potrdile uspeh te ideje.   
Naslednja pomembna razvojna točka je sledila skoraj leto dni kasneje: 
Zelo uspešen ITEC govorniški pult z vgrajenim sistemom zvočnikov je od začetka absolutni vrh prodaje. Danes 
najdete prestižni ITEC govorniški pult v skoraj vseh uglednih podjetjih. Je pomembno orodje velikih javnih osebnosti 
in je standardna oprema v mnogih hotelih in kongresnih centrih.  

 
Leta 1998 najeti prostori postanejo premajhni. Vzpostavitev in gradnja lastne zgradbe za pisarne in proizvodnjo v 

Laßnitzthal, 15 km vzhodno od Gradca, je pomemben korak v smeri nadaljnje širitve podjetja. Leta 2003 se je 
območje proizvodnje po izgradnji druge razširjene dvorane povečala. Vzporedno z zelo dobro uveljavljenimi 

mobilnimi napravami ustvarimo drugo skupino izdelkov, s sestavnimi deli za fiksne inaštalacije.  
Obseg izdelkov ITEC Multi Sound vključuje zvočne vrstice, zvočne stolpiče in zvočnike v višjem razredu kakovosti, 

ter visoko zmogljive ITEC Multi-Power ojačevalnike in senzacionalen ITEC Multi-Mix 8 / 4 digital. 

ITEC je vaš kompetenten vir za načrtovanje posameznih sistemov. Zaradi naše lastne proizvodnje lahko bolje kot 
kdorkoli servisiramo specifične potrebe strank in ponujamo posebne modele in rešitve. Naše velike zaloge 
zagotavljajo kratke dobavne roke.  

Proizvodnja in servis 
Vse na enem mestu. Naša celotna paleta izdelkov se je razvila iz dolgoletnega sodelovanja z našimi neposrednimi 
odjemalci, zvestimi trgovci in sistemom monterjev. Vsi izdelki so za končnega uporabnika, kakor tudi za elektro 
monterja zelo enostavni za rokovanje, vendar ustrezajo najvišjemu standardu audiophilije. 
Dober zvok, verodostojna reprodukcija govora in glasbe je naša glavna prednostna naloga na področju razvoja in 
proizvodnje vseh sestavin ITEC proizvoda.  

 
Vrednost naše proizvodnje je v veliki meri opravljena v Avstriji. Zaposlujemo več dobaviteljev Avstrije iz elektronskih, 
kovinskih in mizarskih poklicev. Sestavljanja, nadzor kakovosti in distribucijo izvajamo na našem sedežu, ki 
zagotavlja najvišjo kakovost v smislu izdelkov in poprodajne storitve. To nam omogoča, da lahko zagotavljamo 
rezervne dele in popravila za obdobje daljše od 10 let..  



ITEC ozvočenje 

ITEC ozvočenja so na voljo že več kot dve desetletji, znana po najvišji kakovosti zvoka, zanesljivi opremi in 
enostavni uporabnosti. Naš poseben poudarek je, da skupaj z uporabnikom najdemo najboljšo rešitev.  
Svetujemo vam pri načrtovanju vašega individualnega ozvočenja. 

 

  
Naši ITEC akustik svetovalci vam zagotovijo strokovno svetovanje na 
kraju samem. Vaša vizija in ideje v kombinaciji našega znanja vodijo k 
meri odličnega ozvočenja. 

 

  

Z našim računalniškim načrtovanjem sistemov se sestavi osnovni 
koncept. 
Lastni simulacijski  programi  omogočajo že v fazi načrtovanja izbiro 
ustreznih elementov.  

 
ITEC proizvaja  v Lassnitzthalu celoten obseg elektro-akustičnih komponent kot so zvočniki, zvočni stebri, 
ojačevalniki,  procesorji, krmiljeni mikrofoni, predojačevalniki, … 

 
 Ker smo proizvodnjo podjetje, lahko nudimo razvoj po meri in želji stranke za OEM različice naših izdelkov.  
  

Za več informacij o posameznih rešitvah  ITEC ozvočenja, 
brezplačno svetovanje pokličite ali pišite na:  
ITEC-AUDIO Etbin Klemenčič s.p.  
Ul. Arnolda Tovornika 4 
2000 Maribor, Slovenija/Europe 
SLOVENIJA   +386 (0) 41 996 535     
ID za DDV: SI87238551  
www.itec-audio.si            www.evakuacije.si        www.itecnet.si      office@itec-audio.si         info@itec-audio.si  
 
SEDEŽ - AUSTRIA     
ITEC Tontechnik und Industrieelektronik  Ges. m.b.H. 
Laßnitzthal 300  
A-8200 Laßnitzthal 
Austria / Europe 
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, Fax: -9, 
office@itec-audio.com 
www.itec-audio.com 
ATU28706200, FN 43388g Landesgericht Graz 

 



ITEC AUDIO ZGODOVINA 
1984 

  Začetki proizvodnje 

Leta 1984, trije šolski kolegi Sighard Rottenmanner, Romano Hammer in Werner Loibner 
ustanovijo podjetje.  
ITEC, tonsko in industrijsko elektroniko GesmbH.  
Prvotno smo želeli - tako kot mnogi - samo trgovino z audio izdelki.Omejili smo sami sebe. 
Toda že od samega začetka smo bili soočeni z izzivom iskanja rešitev za naše stranke, 
katere na trgu še niso bile na voljo. 

1985  

 Procesijski ojačevalec 1985 

Tako je prišlo leta 1985 do prvega lastnega razvoja, procesijskega ojačavalnika. Postali smo 
proizvodno podjetje. 
V nekaj letih se je ta procesijski ojačevalec prodal več tisočkrat po vsej Evropi, pa tudi veliko 
bolj ali manj uspešne imitacije so nam kmalu potrdile uspeh te ideje.  

1986 

PULT SUCCESS 

Naslednja pomembna razvojna točka je sledila skoraj leto dni kasneje: 
Zelo uspešen ITEC govorniški pult  z vgrajenim sistemom zvočnikov je bil od začetka  
absolutni vrh prodaje. Danes najdete prestižni ITEC govorniški pult v skoraj vseh uglednih 
podjetjih. Je pomembno orodje velikih javnih osebnosti in je del standardne opreme v mnogih 
hotelih in kongresnih centrih.  

1987 - 1997 

  Obseg artiklov 1988  

Številne druge mobilne sisteme, ki so neodvisni od električnega omrežja smo razvili v 
naslednjih letih.Tako smo postali največji in vodilni evropski proizvajalec na področju mobilnih 
ozvočenj.  
Dobro usklajen program nudi pravo rešitev za vsako uporabo. Od majhnih prenosnih mobilnih 
naprav, do za obsežno in dobro okrepitev za pet tisoč ali več poslušalcev. 

1989 

  Firma Beer GmbH 

Beer GmbH, s sedežem v Baden-Württemberg postane ITEC generalni zastopnik za celotno 
Zvezno republiko Nemčijo.  
Z izkoriščanjem tega velikega trga in znatno povezano povečanje obsega proizvodnje, se je 
postopek proizvodnje in preiskusa optimiral tako, da se je  kakovost proizvodov še povečala.  

1993 

  Firma EUROEXEC 

Z družbo EUROEXEC smo našli  zanesljivega partnerja za distribucijo zvočnih mobilnih 
sistemov v Franciji. Na Naslovu 77. rue Michel-Ange, Pariz je sedaj dom za pisarno in 
razstavni prostori za ITEC-France.  

          1998                 Razširitev 2003  

        

 Leta 1998 najeti prostori postanejo premajhni.  Vzpostavitev in gradnja lastne zgradbe za 
pisarne in proizvodnjo v Laßnitzthal, 15 km vzhodno od Gradca, je pomemben korak v smeri 
nadaljnje širitve podjetja. Leta 2003 se je območje proizvodnje po izgradnji druge razširjene 
dvorane povečala. 

2002  

      

Vzporedno z zelo dobro uveljavljenimi mobilnimi napravami ustvarimo drugo skupino izdelkov 
s sestavnimi deli za fiksne inštalacije. Obseg izdelkov ITEC Multi Sound vključuje zvočne 
vrstice, zvočne stolpiče in zvočnike v višjem razredu kakovosti, ter visoko zmogljiv ITEC 
multi-power ojačevalnik in senzacionalni ITEC Multi-Mix 8 / 4 digital. 

2005  

 

 ITEC govorniški pult  je  že več kot 20 let top model mobilnega ozvočenja, saj vsebuje 
popolno predelavo elektronike.  Z zaslonom na dotik in digitalnim zvočnim procesorjem 
postavljamo nove standarde na tem področju. Hkrati smo razvili in ponudili na trgu kompaktni 
mešalni ojačevalec ITEC Power-Mix z vgrajenim ojačevalcem in najnovejšo digitalno audio 
ttehnologijo. 

2007 
Da bi strankam v južni Nemčiji lahko nudili še boljše storitve, se v začetku leta 2007 ustanovi  ITEC-Tontechnik GmbH Deutschland, s 
sedežem v Zornedingom pri Münchnu. Dejavnost vključuje načrtovanje in gradnjo zvočnih, ter multimedijskih sistemov v konferenčnih in 
seminarskih sobah, ter  distribucijo ITEC komponent za fiksne inštalacije. Za prodajo mobilnih ITEC-sound sistemov ostane, tako kot v 
preteklosti, odgovoren Beer GmbH v Gärtringen blizu Stuttgarta.  



2009 

 

CERTIFICIRANJE po  ISO 9001:2008 
Po uspešni uvedbi sistema vodenja kakovosti in uspešni presoji, ter potrjevanju certifikacije, si 
ITEC GesmbH pridobi  ISO 9001:2008 certifikat kakovosti. Pomemben korak v naših 
prizadevanjih za kakovost in za naše stranke je dokaz, da bo celotna družba zanesljivo  
izvajala visok mednarodni standard.  

2009 

 

Da strankam v naših južnih sosednih državah lahko nudimo še boljše storitve, se konec leta 
2009 ustanovi   
ITEC-AUDIO Slovenija, s sedežem v Mariboru.  
Dejavnost vključuje trženje in prodajo vseh mobilnih ITEC sistemov, načrtovanje in gradnjo 
zvočnih ter multimedijskih sistemov, ter distribucijo vseh ITEC komponent  za fiksne 
inštalacije.  

2010 

 

Sinus-Award za ITEC 
Doslej največji projekt za raziskovalni  oddelek v podjetju ITEC bazira na  osnovi Etherneta  
multi-kanalni audio sistem "ITEC-NET". Ta odpira nove možnosti za realizacijo kompleksnih 
sistemov ozvočenja. Prelomna razvojna izkušnja je pripomogla k podelitvi mednarodnega 
priznanja Sinus-Award 2010 za inovativno izvedbo ozvočenja  formule 1steze  v Abu Dhabiju. 
Le to je svetovno največje dostavljeno, ter inštalirano ozvočenje.  

2011 . 

      

Prvo mesto za ITEC.  Nagrada za najinovativno ter upešno podjetje 2011. 
Odločilen za to nagrado je bil še posebej uspešen zaključek projekta raziskave in razvoja 
VAN (Voice Alert Net, certificirano evakuacijsko ozvočenje iz ITEC), www.evakuacije.si . 
Ter mednarodno konkurenčno neprimerljiv ITECNET - www.itecnet.si 
Sistem omrežnega ozvočenja, ki se že nekaj let dokazuje na F1 stezah v Abu Dhabiju, Južni 
Koreji, Carigradu, Bahrainu, Red Bull Racing Tracku, in pred kratkim tudi v Indiji. 

. 2011  

 

 

ITECNET - AUDIO OMREŽJE   
ITEC VAN - EVAC EVAKUACIJSKO OZVOČENJE. Certificirano po EN 54-16 2008 
EN 54-16: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara, ter alarmiranje. Centrala za zvočno 
alarmiranje in prikazovalna oprema. Z ITEC - DOBESEDNO NA VARNI POTI. 
DIGITALNI Evakuacijski in varnostni zvočni sistemi po EN-54-24.  
ITEC NET, ITEC zvočniki in drugi ITEC izdelki ustrezajo naslednjim normam, standardom in 
so certificirani v skladu po:  EN 60849,  VDE 0833-4, DIN 14675/A3, EN 54-16,  EN 54-24, 
DIN VDE 0833-4 (VDE 0833-4) ter DIN 14675, EN 54-16, EN 54-24,  EN 54-4, ÖNorm F3033.

  

 

Za več informacij o posameznih rešitvah  ITEC ozvočenja, 
brezplačno svetovanje pokličite ali pišite na:  
ITEC-AUDIO Etbin Klemenčič s.p.  
Ul. Arnolda Tovornika 4 
2000 Maribor, Slovenija/Europe 

SLOVENIJA   +386 (0) 41 996 535     
ID za DDV: SI87238551  
 

www.itec-audio.si            www.evakuacije.si        www.itecnet.si      office@itec-audio.si         info@itec-audio.si 


