
Viac vnútri

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ
Garantujeme vám vrátenie peňazí, ak budete po roku 
s produktom či mierou našej starostlivosti nespokojní.

www.radeton.sk
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detektor plynu pre všetky 
plynárenské odbory

na ťažké poruchy 
na kábloch

NEPREHLIADNITE



VIDEO: Ukážka lokalizácie 
medzižilového skratu jednoduchým 
pohľadom na terén
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ČO TAK AMBÍCIA 
VYHĽADÁVAŤ AJ ŤAŽKÉ 
PORUCHY NA KÁBLOCH?
Vlastníte lokalizačnú sadu s A-rámom aj reflektometer? Potom ste iste už 
prišli na to, že stále zostalo pár percent porúch, na ktoré je toto vybavenie 
krátke. Ak teda u vás dozrela doba, kedy by ste sa chceli priblížiť efektivite 
99 % pri dohľadávaní porúch na kábloch, máme pre vás v ponuke mobilné 
rázovacie a prepaľovacie zariadenia INTERENG kompaktných rozmerov, 
použiteľné na NN kábloch, ktoré sa zmestia aj do osobných áut.

Pozrite si video, aké jednoduché bolo dohľadanie jedného medzižilového 
skratu, ktorý nebol reflektometrom viditeľný.

NAJVYŠŠIE RADY LOKÁTOROV 
RADIODETECTION PO NOVOM 
AJ S FUNKCIOU HĽADANIA 
MARKEROV
So vzrastajúcou intenzitou používania markerov a to nielen v SR, rastie aj dopyt 
po kvalitných prístrojoch, ktoré tieto markery vedia vyhľadávať. V prípade, že 
lokalizujete markery len výnimočne, rozhodne sa oplatí obstaranie jednoúčelového 
lokátora markerov (napr. EML100). Ak je u vás však hľadanie markerov na dennom 
poriadku spolu s klasickým líniovým trasovaním, potom neváhajte dať dôveru novým 
modelom Radiodetection RD7100MRx alebo RD8100MRx. Dostanete do rúk takého 
nóbl profesionála, že so zapnutým režimom „hasičov“ budete trasovať s takou istotou, 
rýchlosťou a ľahkosťou, že budete mať pocit, že sa nad terénom vznášate.

Ak vás tieto prístroje zaujali,  
môžete si dohodnúť predvedenie  
u vás na firme.

Najľahší lokátor markerov na trhu.

Ing. Dáša Zrníková
+421 911 917 659
zrnikova@radeton.sk
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Mgr. Marián Zelenický
+421 918 374 498
zelenicky@radeton.sk

TRACKER PRO & TELE TRACKER

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ DIAGNOSTIKA KÁBLOV  
AJ Z POHODLIA KANCELÁRIE

Spája najmodernejšiu technológiu. Otestuje a 
lokalizuje poruchy káblov a konektorov vo všetkých 
druhoch a teda aj krútenú dvojlinku a koaxiálne káble. 
Svoju výnimočnosť má vďaka revolučným funkciám 
od spoločnosti Springbok, ako Tracker Store a Tracker 
View, vďaka ktorým disponuje unikátnym jednoduchým 
úložným systémom pre viac káblových testov. Pre 
užívateľa to znamená minimálny čas na prerušenie 
prevádzky a odmeranie stavu kábla, čo všetko stíha 
pracovník do pár sekúnd a nasledovne v pohodlí 
kancelárie vie namerané hodnoty vyhodnocovať.

Aktualizácia softvéru prebieha cez internet a úplne 
zadarmo. Umožňuje najpresnejšie odčítanie malých 
porúch v kábli aj na veľmi krátke vzdialenosti – menšie 
ako 1 m pri šírke impulzu 5 ns. Ako prvý disponuje 
farebným dotykovým LCD displejom s tromi kurzormi 
merania a užívateľskými ZOOM oknami.

Tracker Pro

TeleTracker
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BEZKONKURENČNÁ POISTKA PRE VÁS?
Všetci to poznáme. Keď si niečo kupujeme, 
chceme mať istotu, že sme si vybrali dobre. 
Že kupujeme kvalitnú vec a keď sa niečo 
stane, neprídeme o svoje peniaze.

Nebojíme sa prijať zodpovednosť nielen 
za prístroje, ktoré predávame, ale stojíme 
si aj za tým, že vám pomôžeme prístroj 
správne vybrať. Akým spôsobom sa vám 
chceme zaručiť?

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ OD 1. 1. 2020

Záleží nám na spokojnosti nášho klienta. Najlepšie sa cítime a najlepšie pracujeme v dlhodobých 
a fungujúcich vzťahoch, založených na dôvere a princípe „win-win“, teda aby obe strany mali 
zo spoločnej spolupráce maximálny úžitok.

Každý nami dodaný prístroj je pre nás reklama. Usilujeme sa o to, aby tá reklama bola čo najlepšia. Čo to prináša vám? 
Sebavedomie a istotu v práci i čo najrýchlejšiu návratnosť investície do prístroja. Prajeme si, aby ste rozhodnutie s nami 
spolupracovať nikdy neľutovali. Ide nám o dlhodobú, ideálne opakovanú spoluprácu, nie o ojedinelý krátkozraký obchod.

     ALEBO S DÔVEROU TO MYSLÍME VÁŽNE
Ponúkame vám garanciu vrátenia peňazí, ak budete po roku s produktom či mierou našej starostlivosti nespokojní.  
Naša garancia má dve roviny:

1.

1.

2.

2.

zle vybraného prístroja (odporučili 
sme zbytočne dobrý a drahý prístroj, 
ktorý klient vo svojich podmienkach 
nemôže využiť)

nedostatočného vysvetlenia, preškolenia, 
popredajnej podpory,

alebo

Garantujeme, že dobre porozumieme vašim 
potrebám a ponúkneme vám optimálne riešenie 
vašich problémov. Zo zásady nechceme predávať 
ten najvýkonnejší a najdrahší prístroj, ale práve 
taký, ktorý ideálne postačí na uspokojenie vašich 
aktuálnych potrieb.

Vieme, že potenciál prístroja sa naplno rozvinie 
až v rukách užívateľa. Garantujeme preto, že 
vybranú technológiu podporíme tak, aby ste 
maximálne využili jej potenciál: po stránke 
technickej, i komerčnej. Preto vás zaškolíme, 
poradíme po telefóne, budeme s vami zdieľať nové 
prístupy, finty, odporúčať a inzerovať vaše služby.

MÁ KLIENT NÁROK NA VRÁTENIE PEŇAZÍ.

JAK?
Pri každom našom prístroji evidujeme súbor jeho vlastností a funkcionalít. Po roku používania s klientom prejdeme každú túto 
položku a zistíme, do akej miery ju využíva. Ak sa ukáže, že využíva menej ako 80 % potenciálu prístroja z dôvodu

PREČO?

ČO?

AKO?
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Chceme vám dokázať, že sme tu pre vás, 
keď  potrebujete a predajom naozaj nič nekončí. 
Chcete sa dozvedieť viac? 

Potom kontaktujte ktoréhokoľvek z kolegov, 
ktorí majú na starosť predaj prístrojov. 
Radi informácie doplnia a všetko vysvetlia  
www.radeton.sk/kontakt.

Dostali sme
OBJEDNÁVKU

Zákazník zdieľal svoju skúsenosť 
s konkrétnou situáciou v teréne 

prostredníctvom 
NÁŠHO DISKUSNÉHO FÓRA

Prišli sme 
POMÔCŤ VYRIEŠIŤ
ťažkú situáciu v teréne

SPOLOČNE  
SME POMOHLI 

Časť zisku z predaja prístroja 
sme darovali Detskému  

domovu v Prievidzi

Stretli sme sa v Bratislave na našej RoadShow,  
kde diskutoval „pikošky“ z terénu s ďalšími užívateľmi  

a od nás sa naučil NOVÚ FINTU s prístrojom

ZMERALI SME MIERU SPOKOJNOSTI
zákazníka s výberom prístroja,  

s prístrojom samotným  
a s naplneným očakávaním

Zákazníkovi sa podarilo prejsť prístroj 
bagrom. Počas opravy sme mu 

ZDARMA ZAPOŽIČALI 
NÁHRADNÚ TECHNIKU

Zákazník si spustil bezplatnú 
INZERCIU SVOJICH SLUŽIEB 

na našom webe

Zákazník si v Klientskej zóne priobjednal 
PRÍSLUŠENSTVO ZA BODY

nazbierané vďaka nákupu prístroja

Prístroj sme zákazníkovi 
PRIVIEZLI A ZAŠKOLILI 

obsluhu

PREDVIEDLI SME 
prístroj zákazníkovi v teréne  

a zapožičali ho na 14-denný test

PONÚKLI SME
prístroj novému 

zákazníkovi

ZOSTÁVAME V KONTAKTE 
technická podpora, Klientska zóna, súťaže, 

servis, bazár, videonávody, výstavy,  
Roadshow, školenia, diskusné 
fórum, deň otvorených dverí,  

Tesla na víkend…

AKO PREBIEHA TYPICKÁ SPOLUPRÁCA S RADETONOM
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AKCIE V ROKU 2020
Každoročne preškolíme niekoľko stoviek 
užívateľov našich prístrojov. Uľahčíme im 
tak prácu a ušetríme veľa času. Investície 
vložené do školení sa firmám rozhodne 
niekoľkonásobne vrátia. 

Preškoliť zamestnancov môžeme 
vo vašej firme na základnom 
poldennom alebo jednodňovom školení. 
Stačí si s nami dohodnúť termín. 

Necháte organizáciu výučby na nás? 
Pripravíme školenie u nás v Radetone. 

Intenzívne informáciami nabité 3-denné 
školenia, na ktorých preškolíme takmer 
dve stovky pracantov sme budúci rok 
rozšírili o ďalší termín. Stretneme sa 
opäť v malebnom prostredí horského 
hotela Remata.

NEVYHOVUJE VÁM TERMÍN?  
ŠKOLENIE JE PLNÉ?  
MOŽNO NIE JE NIČ STRATENÉ.

Kontaktujte nás na:  
letkova@radeton.sk 
+421 46 542 4580

26. – 27. 05. 2020

Školenie trasovania 
inžinierskych sietí 

a lokalizácie porúch 
na kábloch, Remata

27. – 29. 05. 2020

Školenie technických 
pracovníkov vodárenských 

spoločností, Remata

09. – 11. 06. 2020

Výstava AQUA,  
Expo Center  

Trenčín

11. 09. 2020

Deň otvorených  
dverí Radetonu,  

Prievidza

06. – 07. 10. 2020

Školenie trasovania 
inžinierskych sietí 

a lokalizácie porúch 
na kábloch, Remata

07. – 09. 10. 2020

Školenie technických 
pracovníkov vodárenských 

spoločností, Remata

Stane sa, že objednané 
školenie niekto odriekne. 
Stačí sa nahlásiť a budete 
v poradovníku.

Nezabudneme na vás 
a budeme vás informovať.

Vypísané akcie s možnosťou okamžitej registrácie 
nájdete už čoskoro na našej webovej stránke: 
https://www.radeton.sk/starostlivost/skolenia 
a https://www.radeton.sk/starostlivost/vystavy.

AKTUÁLNE SÚ NASLEDUJÚCE AKCIE
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PREDSTAVUJEME UNIKÁTNY  

KORELAČNÝ SYSTÉM 
ENIGMA 3M

REVÍZIE HYDRANTOV 
JEDNODUCHO A PROFESIONÁLNE

Zaujali vás tieto produkty?  
Zažiadajte si o ich predvedenie.

Ing. Ladislav Veselý
+421 905 587 965
vesely@radeton.sk

VIDEO: Predstavenie systému 
https://youtu.be/b5NquT_4ASA 

TSI Flowpod 3000 a Langham Flowmeter

Hydranty určené na požiarne účely musia spĺňať určitý prietok 
a tlak, ktorý je prevádzkovateľ schopný v prípade požiaru 
garantovať. Pomocou kombinovaného meradla TSI Flowpod 
3000 alebo Langham Flowmeter možno súčasne merať prietok 
a tlak v hydrante, čo poskytuje užitočné informácie z terénu 
o podmienkach na vodovodnej sieti. Prietokomer meria 
i celkové množstvo pretečenej vody, napr. na meranie množstva 
vody pri odkaľovaní vodovodnej siete, napúšťanie bazénov, 
cisterien atď. Všetky namerané hodnoty sa ukladajú do 
pamäte a pomocou obslužného softvéru možno tlačiť protokoly 
a grafy. Nie je nutné žiadne zložité nastavovanie prietokomeru, 
stačí nasadiť na hydrant a zapnúť. Novinkou je prietokomer 
Langham Flowmeter, ktorý vyniká vyššou presnosťou. 

Enigma 3M  
Automatický systém 
na vyhľadávanie porúch 
na vodovodnej sieti 

Jedná sa o najnovšie zariadenie na vyhľadávanie porúch 
na vodovodoch. Systém Enigma 3m pracuje úplne sám 
bez nutnosti obsluhy. S využitím technológie hydrofónov 
dokáže monitorovať rozsiahle vodovodné siete z plastu 
i liatiny. Ide o jeden z mála nástrojov pre efektívne 
hľadanie porúch na plastových vodovodoch alebo 
menších a zložitých porúch. 

PRODUKTOVÁ STRÁNKA: 
Langham Flowmeter

PRODUKTOVÁ STRÁNKA: 
TSI FLOWPOD 3000



Nasávacie čerpadlo

Meranie tlaku 
do 100 kPa

Bluetooth
(komunikácia, 
aktualizácia...)

Metán 
Propán
CO2

O2

Ochrana 
IP67

30 hodín prevádzky

Všetky plyny  
na displeji 
súčasne

CO, H2S

Sondy na inšpekciu nad zemou, 
na zemi, pod zemou aj vo výškach
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OLLI

DETEKTOR PLYNU PRE VŠETKY PLYNÁRENSKÉ ODBORY

Nemecký Esders má v portfóliu 
najuniverzálnejší detektor únikov 
plynu OLLI.

Olli je násávací detektor aj osobný detektor plynu na stráženie 
pracovníkov v nebezpečnom prostredí. Skontroluje tesnosť 
nadzemných aj podzemných plynovodov. K prístroju možno 
okrem klasickej ručnej nasávacej sondy pripojiť aj sondu krokovú 
na meranie koncentrácie plynu, ktorý sa z podzemia dostane na 
povrch zeme. Olli má v príslušenstve aj sondu do vrtov, pomocou 
ktorej prístroj deteguje plyn aj pod zemským povrchom. 

OLLI AKO STAVEBNICA. Detektor má unikátnu konštrukciu, 
ktorá umožňuje voľbu osadenia jedným či viacerými senzormi. 
Dokonca aj po čase užívania je možné prístroj doplniť o ďalšie 
senzory alebo vymeniť za iné. Neviete, či využijete senzor CO? 
Nevadí, kúpte si ho, až keď sa vám bude hodiť. Detektor OLLI si 
každý zostaví na mieru k svojej práci. Čím menej komponentov 
je potrebných, tým je lacnejší.

Ing. Dáša Zrníková
+421 911 917 659
zrnikova@radeton.sk

OLLI ocenia revízni technici na priemyselných 
plynovodoch, stavebné firmy aj distribútori  
pri lokalizácii únikov aj ochrane osôb počas práce.

#SERVIS KOTLOV #REVÍZIE #STAVBA #DISTRIBÚCIA #HASIČI #BIOPLYN #ČOV 
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AGILIOS

INŠPEKCIE VO VŠETKÝCH SITUÁCIÁCH

Lukáš Zelenický
+421 917 143 798
lukas.zelenicky@radeton.sk

Navijak 11 mm až do 100 m

Kamerové hlavy

Vozík

E-Box Batérie

PTP50

AC52

AC40

Navijak 9 mm 
až do 60 m

VisionReport 
aplikácia

 
VC500

NAJNOVŠIA GENERÁCIA AGILIOS
Bola vyvinutá s cieľom vykonávať inšpekcie vo všetkých situáciách.

Ultraľahký dizajn navijaka s maximálnou stabilitou pre použitie na 
staveniskách, kde slúži ako základ kapacita batérií, ktoré umožňujú 6 hodín 
nepretržitej inšpekcie bez potreby nabíjania alebo pripojenia sieťového kábla. 
To vám pomôže zvládnuť inšpekčné miesta s ťažkým prístupom. Vďaka 
variabilným možnostiam riadenia a umiestnenia systém ponúka pracovné 
podmienky, ktoré sú vo všetkých situáciách čo najviac ergonomické.

Modulárny systém AGILIOS ponúka slobodu v rozhodovaní, či potrebujete 
jednoduchý inšpekčný systém alebo profesionálnu inšpekciu podľa normy 
13508. Ak si neskôr uvedomíte, že chcete dosiahnuť lepšie výsledky, 
AGILIOS vám ponúka jednoduché možnosti rozšírenia.

ROZSAH POUŽITIA OD DN50 DO DN300
• Jednoduchá manipulácia vďaka veľmi ľahkému navijaku 

a odnímateľnému ovládaciemu panelu
• Modulárne a variabilne rozšíriteľný pre všetky ovládacie panely
• Možnosti prútu 30 m, 60 m a 100 m
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POMÁHÁME –  
PODPORUJEME –  
ROBÍME RADOSŤ

Šport na Slovensku má významné miesto a jeho podpora je pre 
nás taktiež dôležitá. Tento rok sme mali možnosť podporiť hneď 
dve skvelé športové akcie:

Vďaka výzve projektu POP Akadémia - Pokora Odvaha Pokoj to 
bol futbalový turnaj detí na štadióne FC Attack Vrútky, ktorý sa 
konal v rámci európskeho futbalového týždňa Special Olympics 
Slovakia. Originálneho turnaja sa zúčastnili zmiešané družstvá 
žiakov a žiačok základných a špeciálnych základných škôl 
(SZŠ pre žiakov s VPU, ŠZŠ Vojtaššáka Žilina, ŠZŠ Martin,  
ZŠ H.Zelinovej Vrútky a ZŠ s MŠ Hurbanova Martin). Do balíčkov 
pre účastníkov turnaja sme venovali USB kľúče a perá.

Ďalšia, tentoraz finančná pomoc putovala na Majstrovstvá 
Slovenskej republiky v karate a kobudo detí, mládeže 
a dospelých, ktoré sa konali minulý mesiac v Mestskej 
športovej hale Šaľa a kde si svoje sily zmerali až dve desiatky 
slovenských klubov.

Pomôcť môžete aj vy. Sami alebo s nami,  
napr. cez našu Klientskú zónu:  
https://www.radeton.sk/starostlivost/pomahame-pomahat.

Začiatkom roka sme na odporúčanie nášho zákazníka spojili sily 
s detským domovom - Centrom pre deti a rodiny v Prievidzi. 
Oslovili sme pána riaditeľa Mgr. Smatanu a po spoločnej diskusii 
sme zariadeniu zakúpili vybavenie, ktoré nielen potrebujú, ale 
ktoré im aj urobí radosť. Pre najmenšie detičky nachádzajúce sa 
v prostredí náhradných rodín sme priniesli kočík, nosič, chodítko 
a nezabudli sme ani na tie väčšie deti a doniesli im bicykle, 
kolobežky a pre potešenie lopty a sadu na vonkajší bedminton.

Blíži sa koniec roka, a tak sa neubránime 
bilancovaniu a rozjímaniu, ktoré k tomuto 
obdobiu neodmysliteľne patria. Radetonu 
sa darí dobre, a preto časť svojho zisku 
poskytuje tým, ktorí také šťastie nemajú.

POMÔŽTE UBRAŤ VRÁSKU A PRIDAŤ RADOSŤ TÝM, 
KTORÍ NAŠU POMOC POTREBUJÚ.  
A NIELEN POČAS ADVENTU.

„JE JEDNÝM Z NAJKRAJŠÍCH 
ZADOSŤUČINENÍ TOHTO ŽIVOTA,  
ŽE ŽIADNY ČLOVEK NEMÔŽE ÚPRIMNE 
POMÔCŤ DRUHÉMU BEZ TOHO, ŽE BY 
PRITOM NEPOMOHOL AJ SÁM SEBE.“

RALPH WALDO EMERSON
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Informuje, borí mýty v odbore, inšpiruje,  
pobaví a hlavne pomôže.

UBRAŤ VRÁSKU, PRIDAŤ RADOSŤ

…MODELKY UŽ NIE,  
TERAZ TO BUDE SRANDA Z ODBORU...

Radeton nie je nakladateľstvo a ani nevie presvedčiť modelky,  
aby pózovali „oblečené“ tak, ako si väčšina klientov praje…
Vieme, že máte radi naše kalendáre, ale rozhodli sme sa urobiť zmenu a prechádzame na on-line verziu – Radetonarium.

NIE SME NAKLADATEĽSTVO, CHCEME ROBIŤ TO, V ČOM SME 
NAOZAJ DOBRÍ, A TO JE STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA.

Zrušením tlačených kalendárov ušetríme veľa stromov 
a peniaze venované na produkciu a tlač radšej venujeme 
na naozaj kvalitné charitatívne projekty. Voľné časové kapacity 
pre zmenu investujeme radšej priamo do vás - našich klientov, 
do našej povestnej starostlivosti, do zvyšovania našej i vašej 
odbornosti a do zdvíhania latky našich služieb.

Už teraz sme využili čas, ktorý nám zaberá zber podkladov 
a vytváranie obsahu, a vymysleli pre vás na rok 2020 - Garanciu 
vrátenia peňazí (pozri článok na str. 4 a 5).

PRIVÍTAJTE NA SVOJICH 
OBRAZOVKÁCH RADETONÁRIUM

RADETONÁRIUM – KEĎ UVIDÍTE, POCHOPÍTE
www.radetonarium.cz

PF 2020
PRAJEME VŠETKÝM 
PRÍJEMNÉ PREŽITIE 
VIANOČNÝCH SVIATKOV 
A V NOVOM ROKU VEĽA 
ZDRAVIA, ŠŤASTIA, LÁSKY 
A POHODY.

Laco, Marián, Lukáš, Dáška, Peter, Terka, Paťa a Peter

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ A TEŠÍME SA NA 
STRETNUTIE.



SÚŤAŽE 2020: 
TESLUJTE AJ 
NAĎALEJ

Súťaženie o Teslu na víkend sa stalo  
neoddeliteľnou súčasťou Radetonu.  
Páči sa vám, a preto v „teslovaní“  
pre radosť pokračujeme aj tento rok.

Ak teda chcete zažiť čaro jazdy 
v elektromobile, nezabudnite prísť 
na školenie alebo na naše akcie 
a sledovať nás na internete.

TESLU  
NA VÍKEND 
LOSUJEM

08. 07. 2020

losovanie Tesly na víkend 
zo všetkých prijatých 
objednávok na tovar  

za 1. a 2. štvrťrok

08. 10. 2020

losovanie Tesly na víkend 
zo všetkých prijatých 
objednávok na tovar  
za 1., 2. a 3. štvrťrok

08. 01. 2021

losovanie Tesly na víkend 
zo všetkých prijatých 
objednávok na tovar  
za všetky štvrťroky  

v roku 2020

08. 04. 2020

losovanie Tesly na víkend 
zo všetkých prijatých 
objednávok na tovar  

za 1. štvrťrok

www.radeton.sk                        www.facebook.com/Radeton/

4× ročne za nákupy

Na veľtrhoch a výstavách  
v priebehu roka. Podmienky súťaží  
sa dozviete na mieste konania akcií.

Nečakane. Prekvapenie!  
Súťaž/e vyhlásime na našich webových stránkach 
alebo Facebooku, kde sa tiež dočítate všetko potrebné 
pre súťaženie (napr. súťaž „Nájdi Veľkonočné vajíčko“, 
ktoré ukrývalo kľúče od Tesly).

S losovaním nám 
občas pomáhajú 
aj naši zákazníci

VIDEO: 
Ako ste súťažili  
o Teslu.


