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BUDUJEME NOVÉ 
SÍDLO RADETON

Máme pre vás super správy!

Je čas na zmenu a tak budúci rok naša firma po mnohých rokoch opustí súčasné 
sídlo na adrese J. Kollára 17 v Prievidzi. Sťahovať sa nebudeme príliš ďaleko, báť sa 
nemusíte. Našim novým domovom bude ulica Rovná 2 v Prievidzi. Odkedy nás nájdete 
na novej adrese vás budeme včas informovať.

Nové priestory nám umožnia ešte intenzívnejšie napĺňať a skvalitňovať služby pre 
vás – našich zákazníkov. Rozširujeme firemné zázemie, budujeme vlastný servis, 
pridávame školiacu miestnosť pre väčšie skupinky klientov, ale najmä vytvárame pre 
vás cvičný polygón určený pre trasovanie najrôznejších typov vedení a vyhľadávanie 
únikov vody. Nový čistý firemný dizajn vám už nedovolí našu budovu prehliadnuť .

NOVÉ „HRAČKY“ 
NA PORUCHY 
UŽ V AKCII!
Uvažujete o zvýšení efektivity 
pri hľadaní porúch na kábloch 
a zatiaľ máte len základné 
vybavenie ako A-rám 
k lokalizačnej sade alebo 
ručný reflektometer?

Potom sme práve pre 
vás doplnili našu ponuku 
o profesionálne produkty 
nemeckej spoločnosti Intereng 
ako sú vysokonapäťové, 
prepaľovacie a rázové 
generátory, pôdne mikrofóny 
a podobne. Tým sme docielili 
našu víziu – ponúknuť 
zákazníkovi komplexné riešenie 
pri problémoch s trasovaním 
káblov a vyhľadávaním porúch 
na nich.

Radeton vznikol ako rodinná firma a je druhou rodinou nielen pre svojich 
zamestnancov. Zdieľame starosti i radosti, zaujímame sa jeden o druhého. 
Rovnako sa správame aj k vám, zákazníkom.

Pozrite sa, čo je u nás nové a príďte sa o tom presvedčiť! Dvere u nás máte 
kedykoľvek otvorené. V podpore klientov nachádzame hlbší zmysel našej 
práce, ktorá nás naozaj baví.

KÁBLOVÉ ROZVODY

KDE NÁS PRESNE NÁJDETE?

ŠKOLIACA 
MIESTNOSŤNOVÉ SÍDLO SERVIS CVIČNÝ 

POLYGÓN

Ulica, na ktorej nás 
nájdete, nesie názov 

Rovná 2



Očakávajte už čoskoro 
na svojich obrazovkách 
www.radeton.sk.

V kalendári na vás čaká TESLA rovno
4×
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My v Radetone sa inovácií nebojíme. Rovnako, ako medzi 
produktmi vo svete neustále hľadáme nové technológie, 
ktoré vám potom pomáhajú pri práci. Taktiež chceme ulahodiť 
vášmu oku a pripravujeme nový web.

Môžete sa tešiť na množstvo noviniek, lepšiu orientáciu v našich produktoch, veľa 
informácií, obrázkov, videí a v neposlednom rade ďalšie súťaže s Klientskou zónou 
o super ceny.

DARČEK NA VÁŠ STÔL
Tento rok sa preklopil do svojej poslednej štvrtiny, a tak je tu 
naša obľúbená „kalendárna téma“. Kalendáre na váš stôl alebo 
stenu pre vás chystáme každý rok. Snažíme sa, aby neboli 
len klasickou pomôckou, ale aby vás upozornili na dôležité 
a zaujímavé udalosti, pobavili vás, spríjemnili váš deň.

HÁDANKY A DETEKTÍVKY
Na akú hlavnú tému sa môžete 
v budúcom roku tešiť? Tento rok 
oslavujeme štvrťstoročie Radetonu na 
trhu, a to s nápojmi, ktoré mali alebo 
majú rady niektoré významné osobnosti. 
V roku 2018 prejdeme k témam, ktoré 
precvičia naše mozgové bunky. Aspoň tie, 
ktoré po všetkých oslavách ostali.

Mesačné hádanky budú zamotanejšie, 
ale odmeny budú stáť za to!

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ
• Dvojjazyčný česko-slovenský kalendár 

s kalendáriom
• Informácie o tom, čo kedy pre vás 

Radeton chystá
• Každý mesiac súťaže a hádanky 

o ceny
• Významné svetové športové 

udalosti roku
• Astrologické 

udalosti

NENECHÁVAJTE NIČ NA NÁHODU
Počítame s vami. Náš kalendár máme 
pre vás rezervovaný a radi vám ho 
zašleme. Chcete však mať istotu, že si 
vás naozaj nájde? Napíšte nám, prosím, 
adresu, na ktorú ho chcete nechať zaslať. 
Občas sa stáva, že nemáme aktuálne 
všetky údaje, alebo pre vás môže byť 
pohodlnejšie nechať si kalendár zaslať 
domov (v tom prípade uveďte, že ide 
o domácu adresu). Patrícia rada vybaví 
vašu požiadavku – stačí sa ozvať na 
e-mailovú adresu: letkova@radeton.sk, 
a potom sa už len tešiť .

PRACUJEME NA NOVOM WEBE

http://www.radeton.sk
mailto:letkova%40radeton.sk?subject=Kalend%C3%A1r


Wi-Fi

KAMERA A ČISTIACI 
MODUL S TRYSKAMI

OVLÁDACÍ PANEL 
S PRENOSOM VIDEA 

V REÁLNOM ČASE

OPAKOVAČ 
SIGNÁLU
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KANALIZÁCIA

Xpection®

Bezdrôtový „live“ prenos videa z čistenia kanalizácie

Firma iPEK je úžasná v tom, ako dbá na vývoj svojich 
prístrojov a ako vie využívať najnovšie technológie.

S „LIVE“ systémom Xpection® dokončila 
svoju ďalšiu víziu – doplniť tlačné, 
pojazdné a náhľadové kamery o ďalšieho 
pomocníka, aby bolo možné vykonávať 
správu kanalizačnej siete na úrovni 
21. storočia.

S prístrojmi firmy iPEK teraz 
môžete jednoducho čistiť a vidieť 
(Xpection®) – do 5 minút nahliadnuť do 
125 metrového kanála (QuickView®) 
– ľahko sa rozhodnúť o ďalšom postupe 

a nasadiť pojazdný (Rovion®), alebo 
tlačný (Agilios™) systém a vykonať 
klasickú inšpekciu.

Všetky dáta môžete mať navyše 
na jednom mieste (cloudové riešenie 
ukladania dát) prístupné pre kohokoľvek 
podľa nastavených práv a na akomkoľvek 
type zariadenia (PC, telefón, tablet).

iPEK si prichystal aj mnoho ďalších 
malých noviniek, ktoré potešia >

Spoločnosť iPEK s neutíchajúcou 
invenciou pracuje na vývoji svojich 
prístrojov. Teraz ponúka spoločnostiam, 
ktoré sa zaoberajú čistením kanalizácií, 
„live“ kameru Xpection®.

O tom, že sa jedná o skvelé riešenie, 
svedčí ohlas zákazníkov, ktorí už kameru 
videli v akcii. To, čo dokáže, predvádzame 
po celej Slovenskej republike a Česku. 
Musíme povedať, že všetkých milo 
prekvapilo, ako stabilný krásny živý 
obraz počas čistenia vidíme. Od DN 200 
až do DN 1600.

Je zrejmé, že sa vývojári riadili 
skutočnými potrebami zákazníkov 
a vďaka tomu má celý systém tieto 
„vychytávky“:

• Stabilný bezdrôtový prenos živého 
obrazu videa (obsluha vidí, čo robí)

• Kompaktný, robustný a rýchly inšpekčný 
systém (vyvinuté pre tlakové čistenie)

• Možnosť prispôsobiť prácu vášmu 
aktuálnemu dopytu (nepracujete 
naslepo ako doteraz, ste rýchlejší, 

efektívnejší a máte dokumentáciu 
o vašej perfektne vykonanej práci)

• Ušetrí vám čas, peniaze a zdroje 
(nevraciate sa; čistíte len to, 
čo je potrebné; hneď vidíte, ak je 
v kanalizácii prekážka)

• Minimálne nároky na nastavenie 
a jednoduchá prevádzka (celý 
systém sa zapína jedným tlačidlom, 
ostatné komponenty už spolu vedia 
inteligentne komunikovať)

• Prepracovaný SW s ukladaním videa, 
fotiek, umožňujúci kontrolu nad celým 
systémom

• Jednoduchá inštalácia systému na vaše 
čistiace vozidlá (do 5 minút namontujete 
na akékoľvek čistiace vozidlo)

• Žiadna práca navyše (vy čistíte 
obvyklým spôsobom, navyše však 
vidíte presne to, čo robíte)

Teší nás dodávať prístroje, ktoré sú moderné a idú s dobou.

Nová otočná kamera PTP50 
pre satelitné a tlačné systémy 

• Je o polovicu ľahšia ako tie súčasné 
a dotlačíte ju v prípojkách ďalej

• Výkonnejšie LED osvetlenie pre väčšie 
priemery

• Špeciálne riešená pružina s tlakovou 
hadicou pre bezproblémové 
napájanie kamery

• Ohybné, a pritom tuhé navádzacie 
tykadlo

• Zachované sú všetky pokročilé funkcie 
(napr. laserové meranie vád)

https://youtu.be/
dr7-wJ7AfCE

VEĽKÉ MNOŽSTVO KANÁLNICKÝCH NOVINIEK iPEK
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VODOVODY

Enigma 3m

Systém pre automatickú lokalizáciu porúch

Enigma 3m je multikorelačný systém 
poslednej generácie určený pre 
nepretržité sledovanie vodovodnej siete 
s automatickou lokalizáciou porúch. 
Snímače Enigma3m sa každý deň 
časovo synchronizujú pomocou unikátnej 
technológie, ktorá získala celosvetový 
patent a zaručuje submilisekundovú 
presnosť! Enigma3m zachováva výkon 
pôvodného, v súčasnosti najvyspelejšieho 
korelátora Enigma a pridáva diaľkový 
prenos dát priamo na Primayer Cloud 
Server. Dáta na serveri sú pohodlne 
dostupné prostredníctvom internetového 
prehliadača, vrátane polohy snímačov 
a polohy únikov. Enigma3m je ideálna 
pre permanentné osadenie a sledovanie 
dôležitých úsekov s takmer okamžitým 
odhalením vzniknutej poruchy (vhodné 
aj na úseky s poruchami, ktoré sa často 
opakujú). Vyznačuje sa neobmedzeným 
počtom senzorov a možnosťou počúvania 
šumu úniku pre potvrdenie miesta úniku. 
Vďaka tomu je systém schopný počas 
jediného dňa skontrolovať niekoľko 
kilometrov siete.

Enigma3m umožňuje efektívne 
spravovať rozsiahle vodovodné siete 
s minimálnymi nákladmi a vďaka 
rýchlemu odhaleniu porúch znižuje 
objem strát.

• Každodenný prenos šumov z potrubia 
na cloud server

• Dostupnosť dát z akéhokoľvek miesta 
prostredníctvom internetu

• Vysoká účinnosť a skrátenie doby úniku
• GPS poloha snímačov a zobrazenie 

polohy únikov na Google Maps
• Neobmedzený počet senzorov
• Automatická korelácia – niekoľko 

kilometrov siete počas jediného 
merania

Víťaz ocenenia 
Zlatá VODKA 

2017

https://youtu.be/
ZMZmxuFJPWE

Laserové meranie dĺžok 
s QuickView® 

Teraz možno pre QuickView® zaobstarať 
aj laserový diaľkomer! Na jeho displeji 
ihneď uvidíte, aká je presná vzdialenosť 
do miesta, kam sa práve pozeráte. 
Tento diaľkomer možno objednať aj na 
existujúce QuickView®. Nemusíte tak byť 
sklamaní, že by ste o túto funkciu prišli 
alebo museli šetriť na nový systém. Tento 
prístup iPEKU sa nám naozaj páči.

Kompletný QCD systém 
pri všetkých komponentoch 

Už asi viete, že pri Rovion® pojazdnom 
systéme nemusíte pri výmene koliesok 
používať žiadne náradie. Dnes už 
náradie nemusíte použiť ani pri žiadnom 
ďalšom komponente. Teda celý systém 
si z malého profilu do väčšieho iba 
nacvakáte (kolieska, elevátor, prídavné 
osvetlenie…) – a to všetko len za pár 
sekúnd! (Testované 2 roky v ťažkých 
podmienkach.)

Nový ovládací panel VC500 
pre pojazdné a tlačné systémy 

iPEK teraz dodáva najnovší 
a najvýkonnejší ovládací panel pre svoje 
systémy, ktorý má výkonný počítač 
a nový SW pre inšpekcie. Zároveň počíta 
s prepojením na externý monitor cez 
HDMI a ďalšie moderné technológie 
(WiFi, BT, USB 3.0). Má dotykovú 
obrazovku viditeľnú aj na priamom 
slnku. Pre svoju kompaktnosť sa hodí 
pre mobilné systémy, ktoré tak posuniete 
na úroveň veľkých inšpekčných vozidiel.

• Možnosť počúvania šumu úniku 
pre potvrdenie miesta úniku

• Roamingová SIM karta pre optimálnu 
sieťovú komunikáciu

• Unikátny korelačný výkon aj v ťažko 
korelovatelných oblastiach

• Jednoduchá inštalácia

https://youtu.be/ZMZmxuFJPWE
https://youtu.be/ZMZmxuFJPWE
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PLYNÁRENSTVO

OSOBNÉ DETEKTORY PLYNU

Osobné detektory chránia pracovníkov v nebezpečnom prostredí 
(šachty, štôlne, kanalizácie, kotolne a ďalšie priestory s možným výskytom 
toxických či výbušných plynov alebo so zníženou koncentráciou kyslíka).

Napriek tomu sú tieto detektory veľmi podceňovanou pracovnou pomôckou a ich obstaranie 
a aktívne používanie sa začína riešiť až vtedy, keď sa „niečo stane“. Je to neskoro a vie to každý 
z nás. Vyzývame vás k zamysleniu sa nad ochranou zdravia vašich ľudí a do konca roka 2017 vám 
ponúkame naše jednoplynové osobné detektory Single Gas a viacplynové Multi Gas za zníženú cenu.

Single Gas 
O₂

304
249 € 

bez DPH

Single Gas 
H₂S

304
249 € 

bez DPH

Single Gas 
CO

304
249 € 

bez DPH

Multi Gas 
EX+O₂

699
630 € 

bez DPH

Multi Gas 
EX+O₂+CO+H₂S

816
735 € 

bez DPH

Používajte naše 
detektory. Chráňte 
životy kanárikov 

AKO NA ZLOŽITÉ PORUCHY? 
HYDROFÓNY!

Stále častejšie sa prevádzkovatelia 
vodovodných sietí stretávajú s poruchami 
na vodovodoch, ktoré nemožno lokalizovať.

Jedná sa predovšetkým o plastové potrubia, dlhé úseky, 
potrubia s nízkym tlakom alebo veľkým priemerom. 
Jednoduchým a lacným riešením je hydrofón – špeciálny 
snímač, ktorý dokáže zachytiť aj veľmi malé a zložité poruchy. 
Hydrofón možno použiť s korelátormi Eureka2, Eureka3 
alebo Enigma.

AKCIA

AKCIA PLATNÁ DO KONCA ROKA 
sada 2 ks za 1550 € bez DPH

VODOVODY
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ŠKOLENIA
Každoročne preškolíme v Radetone viac ako 700 zákazníkov. Každého zákazníka, 
ktorý si zakúpi náš prístroj, preškolíme tak, aby ho vedel správne používať.

Ak sa vo firme u klienta vymenia 
pracovníci, naučíme s prístrojom pracovať 
aj tých nových. A pretože je opakovanie 
matka múdrosti, usporadúvame 
niekoľkokrát do roka školenia otvorené 
každému, kto sa chce dozvedieť niečo 
nové, naučiť sa rôzne fígle a vychytávky 
– jednoducho precvičiť sa v používaní 
všetkých funkcií prístroja. Aj tých, ktoré nie 
sú príliš bežné a časom sa na ne zabudlo.

NOVÁ KONCEPCIA S INTENZÍVNYM 
KRUHOVÝM TRÉNINGOM
Tento rok sme zmenili koncepciu školení 
tak, aby boli intenzívnejšie a užitočnejšie 
naozaj pre každého jednotlivého 
účastníka. Ako sme to urobili? 
Rozdelením účastníkov do workshop 
skupiniek podľa úrovne znalostí a tiež 
podľa používaných typov prístrojov. 
Skupinky sa v rámci kruhového tréningu 
vystriedali na štyroch stanovištiach, 
na ktorých si všetci všetko prakticky 
vyskúšali. Ohlasy na túto zmenu boli 
vo všeobecnosti kladné, takže v nich 
budeme pokračovať aj v budúcom roku.

ŠKOLENIA V ROKU 2018
Termíny pre budúci rok sme si už 
stanovili. Školenie trasovania bude 
prebiehať v dňoch 29. – 30. 5. a školenie 
vodárenských pracovníkov sa 
uskutoční na prelome mesiacov, v dňoch 
30. 5.–1. 6. 2018. Miesto našich školení 
zverejníme počas prvých dvoch mesiacov 
nového roka. Informácie nájdete na našom 
webe na stránke www.radeton.sk/skoleni.

Ak uprednostňujete individuálne školenia, 
ponúkame poldenné alebo celodenné 
školenie ako u vás, tak u nás vo firme. 
Prispôsobíme sa vašim potrebám. Stačí 
sa ozvať a dohodnúť si s nami termín.

Bc. Patrícia Letková 
+421 (0)46 542 4580 
letkova@radeton.sk

TESLA NA VÍKEND AKO ODMENA 
PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV
ROZDÁVAME RADOSŤ
Od tej doby, čo sme do Radetonu 
zaobstarali elektromobil Tesla, zistili 
sme, koľko radosti s ním môžeme urobiť 
ďalším ľuďom. Jazdiť na Tesle je zážitok, 
na ktorý sa dlho spomína. Preto si ju 
nenechávame len pre seba, ale dávame 
ju k dispozícii aj našim zákazníkom.

AKO SA DOSTAŤ K TESLE?
Príležitostí vytvárame stále viac. 
Čím viac príležitostí, tým viac radosti. 
Teslou vás povozíme v rámci niektorých 
veľtrhov, výstav, roadshow, dní otvorených 
dverí… Môžete ju dokonca vyhrať na 
celý víkend v niektorej zo súťaží, ktoré 
usporadúvame. Najnovšie sme ju zaradili 
aj ako odmenu do Klientskej zóny.

Ak ešte nie ste členom Klientskej zóny Radeton, odkaz na prihlásenie 
nájdete na www.radeton.sk/klientska-zona alebo môžete kontaktovať 
letkova@radeton.sk. Príbehy našich spokojných zákazníkov a fotky 
Tesiel nájdete na webe www.teslanavikend.cz.

http://www.radeton.sk/skoleni
mailto:letkova%40radeton.sk?subject=%C5%A0kolen%C3%AD
http://www.radeton.sk/klientska-zona
mailto:letkova%40radeton.sk?subject=Klientska%20z%C3%B3na
http://www.teslanavikend.cz


Radeton SK s.r.o.
J. Kollára 17, 971 01 Prievidza

+421 (0)46 542 4580
info@radeton.sk

6. 2.
Poprad 

hotel Sobota***

7. 2.
Veľký Šariš 
Šariš Park

8. 2.
Košice

hotel Roca***

9. 2.
Sliač

hotel Kaskády****
Poprad Veľký Šariš

Košice

Sliač

Žilina

Trenčín

NitraBratislava

NENECHAJTE SI UJSŤ

ROADSHOW 2018

Po dvoch rokoch opäť mierime za vami!

Počas februára budúceho roka vám budeme 
zase raz bližšie a zavítame do vášho mesta/
regiónu. Uvidíte a ohmatáte si všetky naše 
prístroje vrátane noviniek z odboru, podelíme 
sa s vami o naše nové skúsenosti, individuálne 
vás doškolíme alebo poradíme s aktuálnymi 

problémami, zároveň vám ušetríme čas 
a náklady spojené so servisom prístrojov. 
Za odmenu od vás získame spätnú väzbu 
a nápady, ako naše služby ešte viac vylepšiť. 
Radi by sme vás preto pozvali na ďalší 
ročník tradičnej Roadshow.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UŽ AJ NA SLOVENSKU!

Dovoľujeme si vás pozvať na historicky prvý ročník 
Dňa otvorených dverí do úplne nového sídla Radetonu.

Budovanie nových priestorov nám umožnilo rozšíriť porfólio služieb, ktoré pre vás s radosťou 
zabezpečujeme, aj o túto výnimočnú udalosť. Príďte si obzrieť naše novučičké priestory, doškoliť 
sa na váš prístroj, obzrieť si a vyskúšať všetky prístroje, ktoré vás zaujímajú, či len tak pokecať 
a zabaviť sa. My sa na vás budeme tešiť v klasickej zostave obohatenej o nových členov .

Nové sídlo 
Radetonu

Piatok
11. 5. 2018
9:00 – 15:00
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AKO SA MÔŽETE ZÚČASTNIŤ?
Na Roadshow nie je 
potrebná žiadna registrácia, 
stačí prísť kedykoľvek medzi 
8:00 a 15:00 hod.

vimeo.com/ 
195452428

KEDY A KDE BUDEME?

13. 2.
Bratislava 

hotel Bratislava

15. 2.
Trenčín

hotel Magnus****

16. 2.
Žilina

hotel Boss***

14. 2.
Nitra

hotel Mikádo****


