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KAJOT TECHNOLOGY CENTER

The complete and professional         

  service of KAJOT slot machines  

    on Kaštanová Street.

THE STORY OF KAJOT

Our objective is to be a high-quality partner and supplier of comprehensive 

solutions in the entertainment and gambling industry. We focus on the 

demands of exacting clients, keep up to date with global trends and apply  

them in our products.   

 

We have now been bringing you great gaming fun since 1996. We have our own 

development and manufacturing centre, and a team of graphic artists, designers 

and programmers. Only by following this route can we achieve the quality our 

partners demand and for which we are rightly proud.

WE HAVE BEEN DEVELOPING, MANUFACTURING AND OPERATING GAMING 
SOFTWARE AND GAMING MACHINES SINCE 1996

Naším cílem je být kvalitním partnerem a dodavatelem 

komplexních řešení v oblasti zábavního a herního průmyslu. 

Soustředíme se na požadavky náročných zákazníků, sledujeme 

světové trendy a aplikujeme je do našich produktů.

Přinášíme zábavu ze hry již od roku 1996. Disponujeme vlastním 

vývojovým a výrobním střediskem, týmem grafiků, designerů 

a programátorů. Jen tak dosahujeme kvality, kterou naši partneři 

požadují a na kterou jsme patřičně hrdi.

Kompletní a profesionální  

  servis výherních automatů  

    značky KAJOT na Kaštanové ulici.

PŘÍBĚH KAJOTU

ZABÝVÁME SE VÝVOJEM, VÝROBOU A PROVOZEM HERNÍHO 
SOFTWARU A HERNÍCH ZAŘÍZENÍ JIŽ OD ROKU 1996
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KAJOT INTACTO

BRATISLAVA BORY MALL

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KAJOT INTACTO

IVANČICE

ČESKÁ REPUBLIKA

KAJOT INTACTO

HODONÍN

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVAK REPUBLIC CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC

20  YEARS OF EXPERIENCE

Our company is among the most important 

central European manufacturers and 

operators of gaming machines. These are 

located in hundreds of establishments  

across the region.  

 

More than 100 companies operate using  

our products.

CASINOS

We have many years of experience running casinos, including live games (poker, blackjack etc.).  

We have been building gambling establishments for over 20 years. 

We have manufactured tens of thousands of gaming machines, bringing players fun and unbeatable experiences.

Máme dlouholeté zkušenosti s provozováním kasin, včetně živé hry (poker, blackjack…). 

Budováním provozoven se zabýváme více než 20 let.

Vyrobili jsme desetitisíce herních zařízení, která přináší hráčům zábavu i zážitek.

Naše společnost patří mezi významné 

středoevropské výrobce a provozovatele 

herních zařízení, která jsou umístěna 

na stovkách provozoven ve střední Evropě. 

 

Více než 100 provozovatelských společností 

odebírá naše produkty.

KASINA
20 LET ZKUŠENOSTÍ
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We enter new markets with a clear  

vision and concrete objectives.  

    We have built our commercial success       

      on long-term collaboration and solid    

         partnerships.  

 

            We focus above all on quality – not  

              quantity. We create for our customers   

                the ideal business, i.e. one that  

                  eliminates risk. 

ENTERING 
  NEW MARKETS

Vstupujeme na nové trhy s jasnou vizí  

a cílem. Náš obchod stavíme na  

    dlouhodobé spolupráci a partnerství.  

 

        Zaměřujeme se především na kvalitu,  

          ne kvantitu. Pro naše zákazníky   

 vytváříme ideální byznys eliminující  

   rizika.

VSTUPUJEME 
  NA NOVÉ TRHY
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GAMBLING PRODUCTSHERNÍ PRODUKTY
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RED PLANET
VLT
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A cutting-edge gaming 

system with an extensive 

range of thematically and 

fruit-themed hi-definition 

games that meet the 

requirements of the 

most discerning players. 

Unique gaming system 

with 12 different games 

developed out of the 

very latest global market 

trends.

GAMES

New gaming machine KAJOT NEO

Motherboard K-BOX

23” LCD monitor 16:10, Topper 19,5”

New gaming machine KAJOT Double Tronic Space

Motherboard K-BOX

22” LCD monitor 16:10, Topper 21,5”

Nejmodernější herní 

systém s širokou 

nabídkou tematických 

a fruitových her ve 

vysokém rozlišení, 

které splňují požadavky 

nejnáročnějších 

hráčů. Unikátní herní 

systém s 12 hrami, 

které vycházejí 

z posledních světových 

trendů na trhu.

HRY

Nový herní kabinet KAJOT Neo

Programová deska K-BOX

23” LCD monitory 16:9, Topper 19,5” 

Nový herní kabinet KAJOT Double Tronic Space

Programová deska K-BOX

22” LCD monitory 16:10, Topper 21,5” 
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The Best of    RED PLANET
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The Best of    RED PLANET
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BLACK PLANET
VLT SLOT MACHINES
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GAMESThis is completely new and 

original gambling software, 

offering 20 attractive games 

containing unique bonus 

features and coming with 

fantastic sound. These  

games are extremely catchy 

and highly playable, and  

come with various levels  

of volatility. 

New gaming machine KAJOT NEO

Motherboard K-BOX

23” LCD monitor 16:10, Topper 19,5”

New gaming machine KAJOT Double Tronic Space

Motherboard K-BOX

22” LCD monitor 16:10, Topper 21,5”

Jedná se o zcela nový 

herní software, který 

nabízí 20 atraktivních 

her obsahující unikátní 

bonusové hry, které 

přináší výborné 

ozvučení a velmi 

chytlavou hratelnost 

s různými stupni 

volatility.

HRY

Nový herní kabinet KAJOT Neo

Programová deska K-BOX

23” LCD monitory 16:9, Topper 19,5” 

Nový herní kabinet KAJOT Double Tronic Space

Programová deska K-BOX

22” LCD monitory 16:10, Topper 21,5” 
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The Best of        BLACK PLANET
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The Best of        BLACK PLANET
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VLT SLOT MACHINES

BLUE PLANET
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GAMES This is completely new and 

original gambling software, 

offering 20 attractive games 

containing unique bonus 

features and coming with 

fantastic sound. These  

games are extremely catchy 

and highly playable, and  

come with various levels  

of volatility. 

New gaming machine KAJOT NEO

Motherboard K-BOX

23” LCD monitor 16:10, Topper 19,5”

New gaming machine KAJOT Double Tronic Space

Motherboard K-BOX

22” LCD monitor 16:10, Topper 21,5”

Nový herní kabinet KAJOT Neo

Programová deska K-BOX

23” LCD monitory 16:9, Topper 19,5” 

Nový herní kabinet KAJOT Double Tronic Space

Programová deska K-BOX

22” LCD monitory 16:10, Topper 21,5” 

HRY
Jedná se o zcela nový 

herní software, který 

nabízí 20 atraktivních 

her obsahující unikátní 

bonusové hry, které 

přináší výborné 

ozvučení a velmi 

chytlavou hratelnost 

s různými stupni 

volatility.
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Absolutely crucial innovation in the product portfolio of company KAJOT 

represent online games. Newly created division prepares the most 

successful games reprogrammed into HTML5. 

Online games are both our priority and the future. You can find out more  

about our online games from our sales representatives.

GAME DEVELOPMENT

Zcela zásadní novinku v portfoliu produktů společnosti KAJOT představují 

internetové hry. Nově vybudovaná divize připravuje nejúspěšnější hry 

přeprogramované do HTML5. 

KAJOTgames jsou pro nás prioritou a budoucností zároveň. Více informací  

o našich online produktech získáte ná www.kajotgames.com.

VÝVOJ HER
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GAME DEVELOPMENT

We have our own complete in-house team specialized in professional game development.  

We have the very best programmers, graphic designers, mathematicians and testers.  

 

Our team is constantly growing by experienced and talented professionals in the field.  

Thanks to this we are creating a product on which we are rightly proud.. 

VÝVOJ HER

Disponujeme kompletním in-house týmem specializovaných odborníků na vývoj her.  

Máme špičkové programátory, grafiky, matematiky a testery.  

 

Náš tým se neustále rozrůstá o zkušené a talentované odborníky v oboru. Díky tomu tvoříme produkt,  

na který jsme právem pyšni. 
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NON-STOP INNOVATION

All our products are developed at our own production facilities: from initial analyses, through to designs  

and visualizations, and finishing with the manufacture of the machine itself. Our constructors design  

products that satisfy our customers’ most demanding requirements.

NEUSTÁLÁ INOVACE

Celý produkt vzniká přímo v našich výrobních závodech. Od prvotní analýzy, přes návrhy a vizualizace,  

až po konečnou výrobu. Naši konstruktéři navrhují produkty, které splňují nejnáročnější požadavky zákazníků.
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We create slot machines that have a real spirit, style and atmosphere. For more than 20 years, 

now, we have been experts in the creation of gambling arcade and casino interiors. We supply 

a complete interior design, a visualization of the space, and then carry out the realization.  

 

Our design elements are purchased from all over the world, but always comply with regional 

requirements and match the taste of visitors.

FROM CONCEPT  
TO REALIZATION

Tvoříme herny, které mají duši, styl a atmosféru. Jsme odborníky na interiéry heren a casin již více 

než 20 let. Zajišťujeme kompletní návrh interiérů, vizualizaci prostor a následnou realizaci.  

 

Designové prvky nakupujeme z celého světa, ale vždy s ohledem na regionální potřeby a vkus 

návštěvníků.  

OD NÁVRHU PO REALIZACI
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EASY–K is an original IT system for easily and effectively operating all types of gaming machines  

and meets the strictest criteria for the financial, technical and administrative control of their operation.

Comprehensive system for operating gaming machines

Option for individual user setting of the working 

environment

Constant monitoring of the operation of gaming 

machines, on-line data collection

24/7 email notifications according to set values, 

emailing managers’ reports

INFORMATION SYSTEM

EASY–K je originální informační systém pro snadný a efektivní provoz všech typů herních zařízení  

splňující ta nejpřísnější kritéria na finanční, technickou a administrativní kontrolu jejich provozu.

INFORMAČNÍ SYSTÉM

Komplexní systém pro provozování herních zařízení

Možnost individuálního uživatelské nastavení pracovního prostředí

Nepřetržitý dohled nad provozem herních zařízení, on-line sběr dat

24/7 emailová notifikace dle nastavených hodnot, emailové 

managerské reporty
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TECHNICAL SUPPORT

Quality service and support is one of the basic pillar of successful cooperation with our business partners.  

We provide clients ongoing support 24/7.

In order to provide maximum security for the functioning of the entire CLS gaming system, KAJOT servers are situated 

in a professionally administered housing centre, which provides our company with a first-class service.

TECHNICKÁ PODPORA

Kvalitní servis a podpora je jedním ze základních pilířů úspěšné spolupráce s našimi obchodními partnery.  

Klientům poskytujeme nepřetržitou podporu 24/7. 

 

Z důvodu maximálního zabezpečení fungování celého herního systému CLS jsou servery KAJOT umístěné 

u profesionálního správce housingového centra, který pro naši společnost zajišťuje prvotřídní servis.



www.kajot .com

/ CONTACTKONTAKT

KAJOT OFFICE CENTER

Bednářova 29, 619 00 Brno

Česká republika / Czech Republic

Tel./Phone: +420 515 535 200 

E-mail: office@kajot.cz

KAJOT TECHNOLOGY CENTER 

Kaštanová 64, 620 00 Brno

Česká republika / Czech Republic

Tel./Phone: +420 515 535 100 

E-mail: servis@kajot.cz
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