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Odor handy

NEPŘEHLEDNĚTE

Intereng

ruční analyzátor odorantu

pro těžké poruchy 
na kabelech



VIDEO: Ukázka lokalizace 
mezižilového zkratu pouhým 
pohledem na terén

Ing. Petr Svoboda
produktový manažer
+420 777 777 665
svoboda@radeton.cz
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CO TAKHLE AMBICE 
VYHLEDÁVAT I TĚŽKÉ 
PORUCHY NA KABELECH?
Vlastníte lokační sadu s A-rámem i reflektometr? Pak jste jistě už přišli 
na to, že stále zůstalo pár procent poruch, na které je toto vybavení krátké. 
Pokud tedy u vás uzrála doba, kdy byste se chtěli přiblížit efektivitě 99 % 
při dohledávání poruch na kabelech, máme pro vás v nabídce mobilní rázovací 
a propalovací zařízení INTERENG kompaktních rozměrů, použitelná na 
NN kabelech, která se vejdou i do osobních aut.

Mrkněte na video, jak bylo jednoduché dohledání jednoho mezižilového 
zkratu, který nebyl reflektometrem viditelný.

NEJVYŠŠÍ ŘADY LOKÁTORŮ 
RADIODETECTION NOVĚ  
I S FUNKCÍ HLEDÁNÍ  
MARKERŮ
Se vzrůstající intenzitou používání markerů, a to nejen v ČR, roste i poptávka 
po kvalitních přístrojích, které tyto markery umí vyhledávat. V případě, 
že lokalizujete markery jen výjimečně, rozhodně se vyplatí pořízení jednoúčelového 
lokátoru markerů (např. EML100). Pokud je u vás ovšem hledání markerů na denním 
pořádku spolu s klasickým liniovým trasováním, pak neváhejte dát důvěru novým 
modelům Radiodetection RD7100MRx nebo RD8100MRx. Dostanete do rukou 
takového nóbl  profesionála, že se zapnutým režimem "hasičů" budete trasovat 
s takovou jistotou, rychlostí a lehkostí, že budete mít pocit, že se nad terénem 
vznášíte jak okřídlená lasička! 

Pokud vás tyto přístroje zaujaly,  
můžete si domluvit předvedení  
u vás na firmě

Nejlehčí markerový lokátor na trhu.

https://www.youtube.com/watch?v=C59RA0CDZL4
https://www.radeton.cz/vysokonapetova-technika/559-p4?language=cs
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ROADSHOW 2020 
RADETOŇÁCI „VALÍ ZA VÁMA“

27. 1. České Budějovice – Minipivovar Kněžínek

28. 1. Plzeň – Golf Club Dýšina

29. 1. Teplice – Hotel Panorama

30. 1. Praha – Hotel Golf

4. 2. Heřmanice v Podještědí – Malevil Resort

5. 2. Hradec Králové – Hotel Konference Park ****

6. 2. Olomouc – Hotel Hesperia

7. 2. Ostrava – Třebovický mlýn

12. 2. Brno

Vyberte si místo, které vám 
bude nejvíce vyhovovat a zastavte 
se kdykoli mezi 8.30–14.00 hod.

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
• Naservírujeme vám naše přístroje včetně 

novinek až pod nos.
• Prohlédnete si vše na vlastní oči! Vše si osaháte, 

na vše se vyptáte.
• Vyberete s námi nejvhodnější přístroj právě 

pro vaši práci.
• Necháte si zkontrolovat váš přístroj. Drobné 

opravy a kontrolu softwaru uděláme ZDARMA 
na místě.

• Doškolíte se. Nevíte si s něčím rady? 
Poradíme, vysvětlíme, naučíme.

• Dáte si něco dobrého. Po celou dobu akce 
je zajištěno občerstvení.

• Zasoutěžíte si. Nikdo neodejde s prázdnou. 
Malý dárek si odnese každý zaregistrovaný 
účastník.

SOUTĚŽ, JAKÁ TU JEŠTĚ NEBYLA!
Každý den vylosujeme jednoho z účastníků, který zajistí postup 
do finále pro svoji firmu a získá odměnu – chytrý náramek 
Xiaomi pro sebe.

Ve velkém finále 12. 2. v Brně losujeme ze všech 
postupujících jednoho klikaře, který vyhraje své firmě LOKÁTOR 
(nebo alternativní technologii) ZDARMA.

Praha

Heřmanice
Teplice

Plzeň

České 
Budějovice Brno

Olomouc

Hradec 
Králové

Ostrava

Termíny a místa konání RoadShow 
2020 najdete v tomto časopise 
i na našich webových stránkách 
www.radeton.cz/pece/roadshow.

Už teď počítáte s tím, že za námi přijdete? Dejte nám 
o tom vědět, ať víme, že se můžeme těšit právě na 
vás! Jak na to? - Jednoduše, pár kliky na naší webové 
stránce www.radeton.cz/pece/roadshow. Děkujeme!

Od naší poslední jízdy za vámi už uběhlo hodně času.  
Za tři roky se toho stalo hodně – a všechno to spolu musíme 
probrat. V lednu a únoru opět projedeme křížem krážem 
republiku, abychom vám byli blíž a aby se za námi dostali i ti, 
kteří nemají čas navštívit nás v domovském Brně.

Xiaomi MiBand 4 lokátor 

1× 9× 

https://www.radeton.cz/pece/roadshow
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BEZKONKURENČNÍ POJISTKA PRO VÁS?
Každý to známe. Když si něco kupujeme, 
chceme mít jistotu, že jsme vybrali dobře. 
Že pořizujeme kvalitní věc a když se 
něco stane, nepřijdeme o své peníze.

Nebojíme se přijmout zodpovědnost nejen 
za přístroje, které prodáváme, ale stojíme 
si i za tím, že vám pomůžeme přístroj 
správně vybrat. Jakým způsobem se vám 
chceme zaručit?

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ OD 1. 1. 2020

Záleží nám na spokojenosti našeho klienta. Nejlépe se cítíme a nejlépe pracujeme 
v dlouhodobých a fungujících vztazích, založených na důvěře a principu „win–win“,  
tedy aby obě strany měly ze společné spolupráce maximální užitek.

PROČ?
Každý námi dodaný přístroj je pro nás reklama. Usilujeme o to, aby ta reklama byla co nejlepší. Co to přináší vám? 
Sebevědomí a jistotu v práci i co nejrychlejší návratnost investice do přístroje. Přejeme si, abyste rozhodnutí s námi 
spolupracovat nikdy nelitovali. Jde nám o dlouhodobou, ideálně opakovanou spolupráci, ne o ojedinělý krátkozraký obchod.

      ANEB S DŮVĚROU TO MYSLÍME VÁŽNĚ
Nabízíme vám garanci vrácení peněz, pokud budete po roce s produktem či mírou naší péče nespokojeni.  
Naše garance má dvě roviny:

1.

1.

2.

2.

špatně vybraného přístroje (doporučili 
jsme zbytečně dobrý a drahý přístroj, který 
klient ve svých podmínkách nemůže využit)

nedostatečného vysvětlení, proškolení, 
poprodejní podpory,

nebo

Garantujeme, že dobře porozumíme vašim 
potřebám a nabídneme vám optimální řešení 
vašich problémů. Ze zásady nechceme prodávat 
ten nejnadupanější a nejdražší přístroj, ale právě 
takový, který ideálně postačí k uspokojení vašich 
aktuálních potřeb.

Víme, že potenciál přístroje je plně rozvinut až 
v rukou uživatele. Garantujeme proto, že vybranou 
technologii podpoříme tak, abyste maximálně 
využili její potenciál: po stránce technické, 
i komerční. Proto vás zaškolíme, poradíme 
po telefonu, budeme s vámi sdílet nové přístupy, 
finty, doporučovat a inzerovat vaše služby.

MÁ KLIENT NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ.

JAK?
U každého našeho přístroje evidujeme soubor jeho vlastností a funkcionalit. Po roce užívání s klientem projdeme každou tuto 
položku a zjistíme, do jaké míry ji využívá. Pokud se ukáže, že využívá méně jak 80 % potenciálu přístroje z důvodu

PROČ?

CO?

JAK?
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Chceme vám dokázat, že jsme tu pro vás, 
když potřebujete a prodejem opravdu nic 
nekončí. Chcete se dozvědět více? 

Pak kontaktujte kteréhokoli z kolegů, kteří mají 
na starost prodej přístrojů. Rádi informace doplní 
a vše vysvětlí www.radeton.cz/kontakt.

Dostali jsme
OBJEDNÁVKU

Zákazník sdílel svoji zkušenost 
s konkrétní situací v terénu 

prostřednictvím
NAŠEHO DISKUZNÍHO FÓRA

Přijeli jsme
POMOCI VYŘEŠIT

těžkou situaci v terénu

SPOLEČNĚ 
JSME POMOHLI

Část zisku z prodeje 
přístroje jsme darovali 

Hospici sv. Alžběty

Potkali jsme se v Plzni na naší RoadShow, 
kde pořešil „špeky“ z terénu s dalšími uživateli 
a od nás se naučil NOVOU FINTU s přístrojem

ZMĚŘILI JSME MÍRU SPOKOJENOSTI
zákazníka s výběrem přístroje,  

s přístrojem samotným  
a s naplněným očekáváním

Zákazníkovi se podařilo  
přejet přístroj bagrem.  

Na dobu opravy jsme mu
ZDARMA ZAPŮJČILI 

NÁHRADNÍ TECHNIKU

Zákazník si spustil bezplatnou
INZERCI SVÝCH SLUŽEB

na našem webu

Zákazník si v Klientské zóně přiobjednal
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA BODY

nasbírané díky nákupu přístroje

Přístroj jsme zákazníkovi
DOVEZLI A ZAŠKOLILI

obsluhu

PŘEDVEDLI JSME
přístroj zákazníkovi v terénu 
a zapůjčili jej na 14denní test

NABÍDLI JSME
přístroj novému 

zákazníkovi

ZŮSTÁVÁME V KONTAKTU
technická podpora, Klientská zóna,  
soutěže, servis, bazar, video návody,  
výstavy, Roadshow, školení, diskuzní 

fórum, den otevřených dveří,  
Tesla na víkend…

JAK PROBÍHÁ TYPICKÁ SPOLUPRÁCE S RADETONEM
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ŠKOLENÍ V ROCE 2020
Každoročně proškolíme několik stovek 
uživatelů našich přístrojů. Usnadníme 
jim tak práci a ušetříme spousty času. 
Investice do školení vložené se firmám 
rozhodně několikanásobně vrátí.

Proškolit zaměstnance můžeme ve vaší 
firmě na základním půldenním nebo 
jednodenním školení. Stačí si s námi 
domluvit termín.

Necháte organizaci výuky na nás? 
Připravíme školení u nás v Radetonu. 
Občas přihazujeme i tematické semináře 
pro užší skupiny uživatelů.

Intenzivní informacemi nabitá 3denní 
školení, při nichž proškolíme na dvě 
stovky pracantů, pořádáme každoročně 
na Brněnské přehradě, a jedno 
v atraktivním prostředí jižní Moravy.

UTEKL VÁM TERMÍN?  
ŠKOLENÍ JE NAPLNĚNO?  
MOŽNÁ NENÍ NIC ZTRACENO.

Kontaktujte Moniku  
skoleni@radeton.cz 
+420 777 264 624. 

05. 03. 2020

Školení trasování 
inženýrských sítí a hledání 

poruch na kabelech

02. 04. 2020

Školení trasování 
inženýrských sítí a hledání 

poruch na kabelech

14. 05. 2020

Školení trasování 
inženýrských sítí a hledání 

poruch na kabelech

9.–11. 06. 2020

Školení trasování 
inženýrských sítí a lokalizace 

poruch na kabelech, Brno

16.–18. 06. 2020

Školení technických 
pracovníků vodárenských 

společností, Brno

8.–10. 09. 2020

Školení trasování 
inženýrských sítí a lokalizace 

poruch na kabelech, Brno

14.–16. 09. 2020

Školení technických 
pracovníků vodárenských 

společností, Hnanice

24. 09. 2020

Školení trasování 
inženýrských sítí a hledání 

poruch na kabelech

Stane se, že objednané 
školení někdo odřekne 
nebo nějaký termín 
přidáme. Stačí se zmínit 
– a budete v pořadníku. 
Nezapomeneme na vás 
a budeme vás informovat.

Vypsaná školení s termíny s možností okamžité 
registrace naleznete na naší webové stránce: 
https://www.radeton.cz/pece/skoleni. Termíny přidáváme 
v průběhu celého roku, proto na stránku občas mrkněte, 
jestli nepřibylo něco právě pro vás.

AKTUÁLNĚ JSOU VYPSÁNA TATO ŠKOLENÍ
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PŘEDSTAVUJEME UNIKÁTNÍ  

KORELAČNÍ SYSTÉM 
ENIGMA 3M

REVIZE HYDRANTŮ  
JEDNODUŠE A PROFESIONÁLNĚ

Zaujaly vás tyto produkty?  
Řekněte si o jejich předvedení.

Josef Pospíšil
produktový manažer
+420 777 766 665
pospisil@radeton.cz

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

TSI Flowpod 3000 a Langham Flowmeter

Hydranty určené pro požární účely musí splňovat určitý 
průtok a tlak, který je provozovatel schopen v případě požáru 
garantovat. Pomocí kombinovaného měřidla TSI Flowpod 
3000 nebo Langham Flowmeter lze současně měřit průtok 
a tlak v hydrantu, což poskytuje užitečné informace z terénu 
o podmínkách na vodovodní síti. Průtokoměr měří i celkové 
protečené množství vody, např. pro měření množství vody při 
odkalování vodovodní sítě, napouštění bazénů, cisteren atd. 
Všechny naměřené hodnoty se ukládají do paměti a pomocí 
obslužného software lze tisknout protokoly a grafy. Není 
nutné žádné složité nastavování průtokoměru, stačí nasadit 
na hydrant a zapnout. Novinkou je průtokoměr Langham 
Flowmeter, který vyniká vyšší přesností.

Enigma 3M  
Automatický systém 
pro vyhledávání poruch 
na vodovodní síti

Jedná se o nejnovější zařízení pro vyhledávání poruch 
na vodovodech. Systém  Enigma 3m pracuje zcela sám 
bez nutnosti obsluhy. S využitím technologie hydrofonů 
dokáže monitorovat rozsáhlé vodovodní sítě z plastu 
i litiny. Jde o jeden z mála nástrojů pro efektivní hledání 
poruch na plastových vodovodech nebo menších 
a složitých poruch.

PRODUKTOVÁ STRÁNKA: 
Langham Flowmeter

PRODUKTOVÁ STRÁNKA: 
TSI FLOWPOD 3000

https://www.radeton.cz/revize-hydrantu/1361-flowpod-3000?language=cs
https://www.radeton.cz/revize-hydrantu/1361-flowpod-3000?language=cs
https://www.radeton.cz/revize-hydrantu/1534-lhm100?language=cs
https://www.radeton.cz/revize-hydrantu/1534-lhm100?language=cs
https://www.youtube.com/watch?v=b5NquT_4ASA
https://www.youtube.com/watch?v=b5NquT_4ASA
https://www.youtube.com/watch?v=b5NquT_4ASA


VIDEO: UKÁZKA PRÁCE 
S PŘÍSTROJEM
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ODOR HANDY PLUS 
RUČNÍ ANALYZÁTOR KONCENTRACE  
ODORANTU V PLYNU

ELEKTROCHEMICKÝ SENZOR 
POTŘEBUJE SVÉ

Protože reakční doba elektrochemických senzorů je poměrně 
dlouhá, dokáže netrpělivá obsluha předčasným ukončením měření 
vyhodnotit špatné výsledky (rozdíly mohou být zásadní). ODOR handy 
plus podporuje přesnost měření hlídáním stability měřené hodnoty. 
Jakmile je měřená hodnota stabilní po dobu 15 sekund, přístroj 
vyhodnotí měření za dokončené. Pokud se však měřená hodnota 
během 15 sekund změní, prodlužuje hlídání stability o dalších 
15 sekund.

Stejně zásadní je také čas pro regeneraci ("vynulování") senzoru 
po měření. Při nedostatečné regeneraci senzoru může být výsledek 
dalšího měření značně zkreslen, a tak přístroj po každém měření 
odpočítá 300 sekund, během kterých nedovolí spustit další měření, 
a to ani pokud se obsluha pokusí odpočet obejít restartem přístroje. 
Jednoduché a funkční – netrpělivost zde  nemá prostor.

"Vypadá jako Vrána, ale je to Králík!"
…touto hláškou z filmu Vrchní, prchni! by se dal charakterizovat vzhled 
a původ tohoto přístroje. Na první pohled jasný produkt německého 
výrobce detektorů plynu Esders mate logem firmy Axel Semrau na čelní 
straně. Aby ne! Jde totiž o produkt spolupráce těchto dvou zavedených 
německých výrobců. Jednoduše řečeno Axel Semrau si řekl Esdersu o léty 
prověřený hliníkový skelet detektoru plynu SIGI, doplnil jej svými senzory 
a dodal celé know how k měření odorantu, které nasbíral  
za 35 let působení v tomto oboru.

ČÍM JEŠTĚ ODOR HANDY PŘEKVAPÍ?
• režim pro monitoring výskytu odorantu 

v pracovním prostředí (alarm)
• dlouhá životnost senzorů
• použití na potrubí s tlakem od 2 do 1 000 kPa
• odolné hliníkové tělo přístroje
• vestavěná paměť pro 9 999 měření
• funkce pro vyhodnocení potřeby výměny senzoru
• uživatelská výměna senzoru nového za starý
• české menu
• výdrž přes 50 hodin na jedno nabití
• možnost archivace měření v PC a tisk 

profesionálních protokolů
• ATEX certifikace pro použití ve výbušném 

prostředí

ODOR handy plus je přenosný analyzátor, který změří koncentraci 
odorantu kdekoliv na síti. Stačí přivést plyn z potrubí k přístroji a spustit 
měřicí režim. Díky chytrému umístění senzoru vně těla analyzátoru 
nepotřebuje nasávací čerpadlo, tudíž konstrukce přístroje je velmi 
jednoduchá, bez jakýchkoliv mechanických částí, a tedy minimálně 
náročná na servis.

ANALYZÁTOR MŮŽE BÝT OSAZEN DVĚMA TYPY 
ELEKTROCHEMICKÝCH SENZORŮ
Senzor se volí podle nejmarkantnější složky v analyzované směsi 
odorantu. Jak je u elektrochemických senzorů známo, jejich citlivost se 
mění s každým měření a také působením času. Proto je potřeba senzory 
čas od času zkorigovat kalibračním plynem. Kalibrační režim je uživatelsky 
velmi jednoduchý a firma Axel Semrau je schopná dodat kalibrační plyn 
s jakoukoliv běžnou směsí a koncentrací odorantu.

THT TBM
reaguje na merkaptan 
a sulfidy reaguje na merkaptan

rozsah 0–100 mg/m3 rozsah 0–50 mg/m3

životnost 2 a více let životnost 1–2 roky

SENZORY

https://youtu.be/4qE7gTsvWLA
https://www.radeton.cz/systemy-pro-mereni-odorantu/383-odor-handy-plus?language=cs
https://www.radeton.cz/systemy-pro-mereni-odorantu/383-odor-handy-plus?language=cs
https://www.radeton.cz/systemy-pro-mereni-odorantu/383-odor-handy-plus?language=cs


Zemní plyn je výborný sluha. 
Ovšem jeho nekontrolovaný únik 
může napáchat značné škody. 
Zemní plyn je bezzápachový, 
a tak se do něj záměrně přidává 
odorant, tedy látka s velmi 
intenzivním a nezaměnitelným 
zápachem. Odorizovaný plyn je 
pak dobře cítit, díky čemuž je 
každý odběratel plynu schopen 
únik včas rozpoznat. Odorantu 
nesmí být v plynu ani málo, aby byl 
případný únik dostatečně cítit, ale 
ani moc, aby si paní Vomáčková 
nezamořila odorantem celou 
kuchyň, než zapálí sporák. Proto 
je potřeba koncentraci odorantu 
v plynu pravidelně kontrolovat.
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BEZOBSLUŽNÉ 
MĚŘENÍ ODORANTU 
S AUTOMATICKÝM 
VYHODNOCENÍM

ODOR EASY

Ekonomická varianta stacionárního 
analyzátoru odorantu

ODOR easy je nejmladším členem rodiny analyzátorů 
odorantu značky Axel Semrau. Jeho příchod byl logický, 
neboť bez něj by v portfoliu výrobce zůstala obrovská propast. 
Na jedné straně malý přenosný analyzátor ODOR handy plus 
pro základní namátková měření, na straně druhé dospělý 
stacionární chromatografický systém s perfektní přesností 
a vyšší cenou. Chtělo to něco mezi, a tak vzniknul analyzátor 
ODOR easy, který z obou přístrojů vychází. Z ručního ODOR 
handy plus zdědil princip měření elektrochemickými senzory, 
ovšem pracuje permanentně bezobslužně jako ODOR on-line. 
Vznikl tak stacionární analyzátor pro pravidelné automatické 
měření koncentrace odorantu v plynu s perfektní cenou. 
Nemyslete si, že výrobce vzal ruční analyzátor ODOR handy 

plus a pouze jej umístil do velké krabice s napájením. 
Ač ODOR easy po svém menším bratrovi podědil technologii, 
vnitřní střeva byla kompletně přizpůsobena pro automatické 
analýzy. Za geniální nápad považujeme např. přidání malého 
vzduchového čerpadla, které aktivně čistí senzor před i po 
každém měření. Čím lépe je senzor vyčištěn od předchozího 
měřeného vzorku, tím vyšší je přesnost měření. ODOR easy 
je prostě jednoduchý, chytře postavený a cenově dostupný 
stacionární analyzátor odorantu.

ODOR  
ON-LINE

Chromatografická analýza odorantu
ODOR on-line žije svým vlastním životem. Jde o stacionární 
analyzátor určený pro permanentní provoz. Podle nastaveného 
programu si řídí pravidelný odběr vzorků z plynového rozvodu. 
Ty podrobuje analýze a výsledky ukládá do paměti připojeného 
počítače nebo odesílá na dispečink. ODOR on-line měří na 
chromatografickém principu, který nejprve rozloží analyzovaný 
vzorek plynu na jednotlivé složky a pak změří hodnotu každé 
složky zvlášť. Je to ta nejpřesnější metoda měření koncentrace 
odorantu s podrobnou informací o jeho složení. Princip 
měření zní složitě, ale věřte, že uvnitř je řešení neuvěřitelně 
jednoduché a stabilní. Také díky tomu přístroj nevyžaduje 
žádnou složitou či nákladnou údržbu. ODOR on-line - to je 
investice do přesnosti a stability na desítky let.

CO JE TO 
ODORANT

Zaujaly vás tyto produkty?  
Řekněte si o jejich předvedení.

Ing. Jakub Ulbrich
produktový manažer
+420 776 887 889
ulbrich@radeton.cz

https://www.radeton.cz/systemy-pro-mereni-odorantu/385-odor-on-line?language=cs
https://www.radeton.cz/systemy-pro-mereni-odorantu/385-odor-on-line?language=cs
https://www.radeton.cz/systemy-pro-mereni-odorantu/384-odor-easy?language=cs
https://www.radeton.cz/systemy-pro-mereni-odorantu/384-odor-easy?language=cs
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POMÁHÁME –  
PODPORUJEME –  
DĚLÁME RADOST

Díky štědrosti některých našich zákazníků se rozšířila naše 
spolupráce s organizací DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. Zaujaly 
nás projekty, díky nimž pomůžete konkrétnímu dítěti splnit 
jeho sen.

Patronkou projektu „Přál(a) bych si…”  
je dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková.  
Zdroj: https://www.dejmedetemsanci.cz/0/prala-bych-si/53/patron-of-the-project.html

Představte si, že máte sourozence, se kterým nemůžete z nějakého důvodu žít 
na stejném místě. Každý máte jiný "domov". Strávit společný čas by vám umožnil 
stejný letní tábor, ale nejsou finanční prostředky na jeho úhradu. Příběh Helenky 
a Saši nás dojal, a tak jsme se rozhodli pomoci. Společně s naším zákazníkem jsme 
se složili na úhradu tábora, aby se sestry mohly setkat.

Nemocný Renda si může díky naší pomoci zkrátit se stavebnicí Lego, kterou si moc 
přál, dlouhý čas trávený v nemocnici nepříjemným čekáním na operaci. I na tento 
dárek jsme se složili s naším klientem.

Pomoci můžete i vy.  
Sami nebo s námi, např.  
přes naši Klientskou zónu:  
https://www.radeton.cz/pece/pomahame-pomahat.

Nově jsme se spojili s neziskovkou Domov pro mne, z. s., 
které jsme pomohli financovat pořízení šikmé schodišťové 
plošiny pro invalidy.

A takhle vypadá FREE WHEEL – přípojné zařízení, díky němuž 
klienti vyzkouší turistiku na vozíku. Ten jim umožní pohyb 
v horším terénu. Přispěli jsme na jeho nákup brněnskému 
paracentru Fénix, které pomáhá lidem po poškození míchy 
a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Naše logo tak 
získalo čestné sponzorské místo i na vozidle společnosti.

Blíží se konec roku, a tak se neubráníme 
bilancování a rozjímání, které k tomuto období 
neodmyslitelně patří. Radetonu se daří dobře, 
a proto část svého zisku poskytuje těm, 
kteří takové štěstí nemají.

„JE KRÁSNOU ODMĚNOU 
TOHOTO ŽIVOTA, ŽE ŽÁDNÝ 
ČLOVĚK SE NEMŮŽE UPŘÍMNĚ 
SNAŽIT POMOCI DRUHÉMU, 
ANIŽ BY POMOHL SOBĚ.“  
RALPH WALDO EMERSON

POMOZTE UBRAT VRÁSKU A PŘIDAT RADOST TĚM, 
KTEŘÍ  NAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.  
A NEJEN O ADVENTU.
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Informuje, boří mýty v oboru,  
inspiruje, pobaví a hlavně pomůže.
UBRAT VRÁSKU, PŘIDAT RADOST

…MODELKY UŽ NE, 
TEĎ TO BUDE SRANDA Z OBORU...

Radeton není nakladatelství a ani neumí přesvědčit modelky,  
aby pózovaly „oblečené“ tak, jak si většina klientů přeje…
Víme, že máte rádi naše kalendáře, ale rozhodli jsme se udělat změnu a přecházíme  na on-line verzi  
– Radetonarium (podoba názvu s pořadem České televize není čistě náhodná).

NEJSME NAKLADATELSTVÍ, CHCEME DĚLAT TO,  
V ČEM JSME OPRAVDU DOBŘÍ, A TO JE PÉČE O KLIENTA.

Zrušením tištěných kalendářů ušetříme spoustu stromů 
a peníze věnované produkci a tisku raději věnujeme na opravdu 
kvalitní charitativní projekty. Volné časové kapacity pro změnu 
investujeme raději přímo do vás – našich klientů, do naší 
pověstné péče, zvyšování naší i vaší odbornosti a do zvedání 
laťky našich služeb.

Už nyní jsme využili čas, který nám zabírá sběr podkladů 
a vytváření obsahu, a vymysleli pro vás pecku pro rok 
2020 – Garanci vrácení peněz (viz článek na str. 4 a 5).

PŘIVÍTEJTE NA SVÝCH 
OBRAZOVKÁCH RADETONÁRIUM

RADETONÁRIUM – AŽ UVIDÍTE, POCHOPÍTE
www.radetonarium.cz

PF 2020
PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNÉ 
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ A V NOVÉM ROCE 
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, 
LÁSKY A POHODY.

Jakub, Petr, Pepa, Jakub, Michal, Dan, David,  
Monika, Karolina, Bětka, Irma a Karolína

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU.

https://www.radetonarium.cz/
https://www.radetonarium.cz/


S losováním nám 
občas pomáhají  
i naši zákazníci

VIDEO: 
Jak jste soutěžili  
o Teslu.

SOUTĚŽE 2020: 
TESLUJTE DÁÁÁL

Soutěžení o Teslu na víkend se stalo nedílnou 
součástí Radetonu. Líbí se, a proto 
v teslování vám pro radost pokračujeme 
i v letošním roce.

Jestliže tedy chcete zažít kouzlo 
jízdy v elektromobilu, nezapomeňte 
přijít na školení nebo na naše akce 
a sledovat nás na internetu.

TESLU  
NA VÍKEND 
LOSUJEM

08. 07. 2020

slosování Tesly  
na víkend ze všech přijatých 

objednávek na zboží  
za 1. a 2. čtvrtletí

08. 10. 2020

slosování Tesly  
na víkend ze všech přijatých 

objednávek na zboží  
za 1., 2. a 3. čtvrtletí

08. 01. 2021

slosování Tesly  
na víkend ze všech přijatých 

objednávek na zboží 
za všechna čtvrtletí  

v roce 2020

08. 04. 2020

slosování Tesly  
na víkend ze všech přijatých 

objednávek na zboží  
za 1. čtvrtletí

www.radeton.cz                          www.facebook.com/Radeton/

4× ročně za nákupy

Na veletrzích a výstavách  
v průběhu roku. Podmínky soutěží  
se dozvíte na místě konání akcí.

Nečekaně. Překvápko!  
Soutěž/e vyhlásíme na našich webových stránkách 
nebo Facebooku, kde se také dočtete vše potřebné k soutěžení 
(např. soutěž „Najdi Velikonoční vajíčko“, které ukrývalo 
klíčky od Tesly).

https://youtu.be/4iVomv7ORWI

