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Proč název TechDraw?
Na začátku jsme se specializovali na prodej  „Speciálních kreslících 
a rýsovacích potřeb“. Byli jsme mezi prvními, kdo do České 
republiky importoval značky Rotring, FaberCastell, Staedtler. 
Orientovali jsme se na potřeby projektantů, architektů a školy se 
strojním nebo stavebním zaměřením. 

Logo fi rmy používané do roku 2006. 
Dva trojúhelníky tyrkysový a modrý, které 
se překrývají a společně vytvářejí černý 
čtverec a lichoběžník. Kvalita, servis, 
cena tvoří tři strany trojúhelníků, které 
symbolizují TechDraw. Pokud stejné 
preference má i zákazník, cíle se protnou.

Pomáháme 
Během uplynulých 25 let jsme se podíleli na spolupráci a podpoře 
mnoha plzeňských ak  vit. Ať už se jedná o kulturní památku 
Zámek Kozel, sportovní klub Indiáni z HC Plzeň 1929, vzdělávací 
programy Excelentní žena, kulturní akce Melina Mercouri, Projekt 
Lions Clubu Plzeň Bohemia Lví očko - screeningové vyšetření 
zraku předškolních dě   nebo akce pro dě   jakou jsou Dětské dny, 
výtvarné soutěže a jiné. 

Spolupráce se společnos   

Podporujeme vytvářeních nových pracovních míst pro lidi se 
zdravotním znevýhodněním v Plzeňském kraji. Zřizovatelem 
společnos   MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. je Diakonie Českobratrské 
církve evangelické – středisko Západní Čechy. 

Různě silné linky jsou stopy psacích potřeb, které se dnes staly 
stěžejními produkty fi rmy TechDraw. Každá linka je jiná, jako jsou 
různí zákazníci, ale všechny linky vedou přímo k TechDraw.

TechDraw Offi  ce s.r.o. je jednou čás   sdružení Partner Czech. 
Partner4Offi  ce je obchodní značka sdružení, která prezentuje, 
že jsme Partnery pro kancelář a současně počet členů skupiny.

Obchodní značka 
Partner4Offi  ce





Firma je jako živý organismus a neustále se vyvíjí, TechDraw je 

toho důkazem. V začátcích bylo nepředstavitelné, že z malého 

podnikání pro zajištění rodiny, vybudujeme holdingovou 

společnost se základním kapitálem 24 mil. Kč a obchodními 

vztahy po Evropě a Asii. 

Pohledem zpět se může zdát úsměvné, že jsme se radovali 

z pořízení prodejních a skladovacích regálů, zimního obu    

pro všechny fi remní vozy nebo elektrických paletových vozíků. 

Těšili se z výtahu, notebooků pro obchodníky, nového 

kancelářského nábytku, kávovaru na espreso a dalších věcí, 

které dnes považujeme za samozřejmé a nezbytné.

Během 25   let jsme strávili celkem 413dnů na veletrzích 

a výstavách, zak  vovali 34.788 skladových karet, spolupracovali 

s 464 dodavateli, zboží dodali téměř 4000 fi rmám, vy  skli více 

než než 30 tun katalogů a dalších materiálů. 

Když měla fi rma 20. výročí, požádali jsme naše zákazníky, aby 

nám přání k narozeninám napsali na post-it bločky. Sešlo se nám 

jich hodně, všechny jsme si uschovali a jsou pro nás mo  vací 

k dalšímu rozvoji.

U příležitos   25. výročí je důležité si připomenout, že se 

soustředíme na upevňování své dlouhodobě stabilní pozice 

partnerstvím s nejlepšími značkami, součinnos   profesionálních 

týmů, používáním nejnovějších technologií.



TechDraw Holding a.s., Varhulíkové 20,  170 00 Praha

je českou společnos   bez zahraniční účas  . Úkolem této společnos   je 
management veškerých služeb vyplývajících ze spravovaného por  olia 
dceřiných společnos  .

TechDraw Offi  ce s.r.o., Farského 6, 326 00 Plzeň

je obchodní společnost, jenž dodává zboží koncovým spotřebitelům. 
Nabízený sor  ment zboží vychází z katalogu Parner4Offi  ce. Produktová 
nabídka je v Centru kancelářských potřeb ve Farského 6 v Plzni rozšířena 
o školní a výtvarné potřeby. Zde na prodejní ploše 600 m2 ve dvou 
podlažích je umožněn samoobslužný nákup.

TechDraw Logis  c s.r.o., Lhota u Stříbra 82, 349 01  Stříbro

zajišťuje pro zákazníky skladování, distribuční logis  ku, pronájem 
automobilů a další servis spojený s pohybem zboží od dodavatele 
k odběrateli.

TechDraw CZ s.r.o., Farského 6, 326 00  Plzeň 
                                                       Lhota u Stříbra 82, 349 01  Stříbro

je dovozce a distributor značek Pentel, Luxor, Perro, Marvy, 
Bruynzell-Sakura, NicePaper, Magic Flyer, Waldmann, Online, PageUp, 
Maul, drátěný program, Imasoto, S.i.E. Produkty jmenovaných značek 
jsou dodávány výhradně obchodním společnostem.

TechDraw Morava s.r.o., Branky 7, 756 45  Branky 

je distributor, který pečuje o zákazníky v regionu Morava.

Libuše Havlovicová
Zakladatelka společnos   
Prokurista 
TechDraw Holding a.s.

Petr Šroub
Jednatel
TechDraw Offi  ce s.r.o.

Karel Havlovic
Jednatel
TechDraw Logis  c s.r.o.

Zdeňka Šefl ová
Jednatelka
TechDraw CZ s.r.o.

Petr Marek
Jednatel
TechDraw Morava s.r.o.

Marcel Havlovic 
Statutární ředitel 
TechDraw Holding a.s.



1990

 založení společnos   
paní Libuší Havlovicovou

1991

první fax 

účast na první výstavě PC contact v Plzni

1992

první počítač

1993

pronájem prodejní a skladovací plochy 
v  Barrandově ul. 7, Plzeň

první dodávkový automobil

první logo 

1994

první obchodní zástupce

1995

pronájem prostoru pro skladování 
a kanceláře ve Farského 4, Plzeň

počítačová síť 

1996

 zahájena spolupráce se značkou Pentel  
psací potřeby, Japonsko

první webová prezentace pod doménou 
www.top.cz/techdraw

elektronická pošta

první účast na výstavě X-Art v Brně

1997

přestěhování obchodu z Barrandovy 
ulice do Farského 4, Plzeň

nákup výběrem zboží přímo ve skladu 
za asistence obsluhy

import prvních PageUp z Francie

první mobilní telefon 

čtvrtletní  štěné akční nabídky 
formátu A2

1998

 15. 11. 1998 zahájení prodeje 
a skladování v novém objektu 
Farského 6, Plzeň

EAN kódy - nový způsob expedice 
a příjmu zboží

1999

první katalog kancelářských potřeb 
-  sk na laserové  skárně, kroužková 
vazba, každý kus originál

Imasoto - import fl ipchartů ze 
Španělska, výhradní zastoupení



webová prezentace www.tdi.cz

2000

Maul/Hebel - zastoupení 
německého výrobce tabulí 
a kancelářských potřeb

příjem platebních karet

2001

zastoupení značky Online - designové 
psací potřeby, SRN 

S.i.E - výhradní zastoupení 
kovových odpadkových košů 
španělské produkce

2002

zahájení částečné logis  ky ve Lhotě 
u Stříbra

Luxor, Indie - zastoupení významného 
výrobce psacích potřeb

2003

pořádání Česko-Slovenské 
kontraktační výstavy pro obchodní 
společnosti v Grandhotelu Pupp 
Karlovy Vary

Sakura psací potřeby z Japonska, první 
import

přistoupení do sdružení Partner Czech, 
Český Těšín

2004

 stavba výtahu ve Farského 6, Plzeň

rekonstrukce skladu ve Lhotě u Stříbra

partnerství Miss Eurosport

nový vzhled fi remních osobních vozů 
s designem top produktů

exkluzivní shop importovaných psacích 
potřeb v Praze, Koněvova 116

2005

work fl ow - pracovní postupy

partnerství Miss Eurosport

elektronická kniha jízd

zastoupení Waldmann celostříbrné 
luxusní psací potřeby, SRN

2006

zavedení pozičního systému skladování

„Za starou novou“ - společně 
za záchranu planety, enviromentální 
celorepubliková akce

nové logo techdraw

2007

soutěž s Japonskou ambasádou pro 
školy, tvoření s produkty zn. Pentel

 osobní vozy obchodních zástupců 
v novém designu s logem P4O

 e-shop rozšířený o schvalování, 
stahování elektronických dokladů

2008

 stěhování skladu z Plzně 
do rekonstruovaných prostor 
v logis  ckém areálu Lhota 

 největší samoobslužné Centrum 
kancelářských potřeb a papírnického 
zboží ve dvou patrech Farského 6, Plzeň 

elektronická docházka, systém vstupu 
do obchodních, skladovacích prostor

2009

CRM systémy podporující péči o zákazníka

Perro - první import, psací a kancelářské 
potřeby, Španělsko

2010

přechod ze stolních počítačů 
na vnitrofi remní cloud

import origami papírů NicePaper, SRN

2011

elektronická fakturace

zastoupení Magic Flyer - originální 
francouzská blahopřání



2012

Marvy - exkluzivní zastoupení 
japonského výrobce psacích potřeb

osobní vozy a dodávky v novém designu

2013

Lyoness - Cash back v Centru 
kancelářských potřeb ve Farského 6, 
Plzeň

inventoro aplikace pro plánování 
prodejů, promočních ak  vit a efek  vní 
řízení zásob

2014

vydání prvního 3D katalogu v oboru 
psacích a kancelářských potřeb

2015 ...
...a píšeme historii dál



PageUp – Ve Francii v roce 1995 
pan E  enne Dill (m.j. vynálezce 
elektronického metronomu) 
patentoval držáček papíru. 
Page Up® celosvětově oceněný 
produkt za design, užitnou vlastnost 
a reklamní předmět.

IMASOTO – Španělský výrobce začal v roce 1969 
s výrobou rýsovací stolů. Dnes je výrobní program 
zaměřen na kovový kancelářský nábytek, stolky pro 
prezentaci, fl ipcharty a tabule.  

MAUL/HEBEL – Více než 100let 
působí v Německu výrobce 
Maul, který se v roce 2001 
spojil se společnos   Hebel. 
Jedna z nejmodernějších fi rem 
v kancelářském odvětví  orientovaná 
na zdokonalování specializovaných 
produktů z kovu a plastu. 

Online – Německou společnost 
v roce 1991 založili Thomas 
a Alexandra Batsch. Navrhují 
a vyrábí módní designové kolekce 
psacích potřeby pro dě  , studenty 
a mladé srdcem.

S.I.e – Tradiční španělský výrobce kovových 
urbanis  ckých sérií pro infrastrukturu a nábytkových 
doplňků, jako jsou odpadkové koše, věšáky.

Luxor – Od roku 1963 společnost 
vyrábí kvalitní psací potřeby 
oceněné ISO 9001: 2000, ISO 14001, 
OHSAS 18001. Luxor je největší 
exportér psacích potřeb v Indii. Na  
trh dodává pod svým jménem a část 
produkce si do výroby zadávají jiné 
světové značky.

Bruynzeel Sakura – Již v roce 
1898 tato holandská společnost 
vyráběla dřevěné psací potřeby. 
„Svět inspirace“ heslo společnos  , 
která v r. 1925 uvedla na trh 
olejové pastely, v r. 1964 vyvinula 
permanentní popisovač Solid 
marker. 

Waldmann – V roce 1918 pan 
Adolf Waldmann v Německu zahájil 
výrobu luxusních psacích potřeb 
vysoké kvality a z ušlech  lých 
materiálů. Na výrobu je používáno 
garantované stříbro 925. Mezi 
její vynálezy patří 4-barevné pero 
s otáčecí mechanikou.

Pentel  – Japonský výrobce psacích, výtvarných 
a kancelářských potřeb. Společnost byla založena 
v roce 1946 panem Yukio Horie, dnes ji ovládá již 
tře   generace rodiny. Název vznikl z anglického 
pen a pastel. Pentel vyvinul 2/3 ze všech světových 
inovací v oblas   psacích potřeb. Např. automa  cké 
tužky „pentelky“, gelová pera, systém volného 
inkoustu v popisovačích a korekční tužky. 

Magic Flyer – Francouzského vynálezce napadla 
bláznivá myšlenka, že svede svoji milenku pomocí 
„kouzelného motýla“. Vypracoval dokonalý 
mechanismus z kovového drátku a pružného 
mihotajícího papíru. Základní mo  o společnos   
„doručovat zprávy, které vzbudí emoce“

Marvy Uchida – Japonskou 
společnost založil v roce 1910 
Kotaro Uchida jako importní 
a exportní společnost zaměřenou 
na psací potřeby a doplňky. Dceřiná 
společnost Marvy je výrobce psacích 
potřeb, vhodných pro umělce, ku  ly, 
od amatérů po profesionály.

Perro – Filozofi í španělské 
společnos   je nabízet vysokou 
kvalitu výrobku s přidanou 
hodnotou, s minimální ekologickou 
zátěží a s prodlouženou zárukou na 
3 roky. Výborný poměr mezi cenou 
a kvalitou.




