
 
JOT, s. r. o., Klobouček 228/16, 641 00 Brno, IČO: 46966137, DIČ: CZ46966137 

tel: +420 602 559 312                E-mail: jo@jo-technology.cz               www.jo-technology.cz 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 6797 

                     

 

Představení společnosti 

Firma JOT, s. r. o., vystupující pod obchodní značkou JO-Technology, je česká firma se sídlem a výrobou 

v Brně – Žebětíně. Máme dlouhou historii a mnohaleté zkušenosti s vývojem a výrobou LED osvětlení. 

Svítidla vyrábíme na jednom pracovišti, to zajišťuje dokonalou synergii mezi designem, životností a 

účinností našich výrobků. Neustálý vývoj a flexibilita, nám umožňuje plnit požadavky zákazníků na 100%. 

Základní komponenty, které používáme, jsou LED čipy německé značky ALDER, jednoho z lídrů na trhu. 

Dále využíváme vysoce kvalitní zdroje značky Mean Well, nebo Harvard. Důležitý materiálový vstup je 

eloxovaný hliník, ideální pasivní chladič s dobrou odolností proti vnějším vlivům a dlouhou životností. 

Naše výrobky splňují veškerá kritéria evropského trhu a mají všechny potřebné certifikáty. 

Pro bližší seznámení s naší společností, technologií výroby, spektrem našich produktů a možnostmi 

spolupráce Vás rádi uvítáme na naší provozovně, nebo přijedeme k Vám. 

Reference 

Výrobní haly, sklady 

Ensto Czech, s. r. o.   BEL Sýry Česko, a. s.   Bosch Termotechnika s. r. o. 

Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o.  GEMAX s. r. o.    HASS+SOHN Rukov s. r. o. 

Jaroměřická mlékárna, a. s.  UNO PRAHA stavební družstvo Orgapol a. s. 

BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o. COTRING, spol. s r. o.   OXXO PIPE s. r. o. 

 

VESPA 4 s. r. o.   Metaldyne Oslavany, spol. s r. o. MUBEA – HZP s. r. o. 

  

AUTOIMPEX spol. s r. o.  Agro Měřín – Jabloňov – Kravín MONTGAS a. s.  

Sonepar Česká republika spol. s r. o. Voith Industrial Services s. r. o.  LIKOV s. r. o.  

  

Venkovní osvětlení 

Moravský plynostav, a. s.  Brenntag CR s. r. o.   Innogy Gas Storage, a. s. 

RWE Gas Storage, s. r.o.  BENTELER ČR s. r. o.   AGADOS, spol. s r. o. 

ITW PRONOVIA, s. r. o.  Úmč Brno – Žebětín   Veverská Bítýška 
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