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KAMEROVÉ
INSPEKTÁŽE

MINI CLEANER
PICOTE

Každá oprava, či revize, začíná důkladným zjištěním 
aktuálního stavu potrubí.
Vytváří nám jasnou představu o rozsahu znečištění, 
popřípadě poškození, nebo nežádoucích překážkách
v cestách prostupu potrubním systémem.

Proto je pro nás, i našeho klienta, kamerová inspektáž 
nedílnou součástí celého procesu renovace potrubí 
nedestruktivní metodou.

Využíváme moderní zobrazovací techniku RIDGID, která nám 
dovoluje prozkoumat potrubí od DN 40 po DN 250.

Následným krokem renovace potrubí 
nedestruktivní metodou, je dokonalé č iště ní 
strojní mechanickou cestou, od fi nské sestavy 
č istících strojů  a hlavic PICOTE. 

Flexibilní hř ídelová fréza pro č iště ní potrubí
DN 32 - DN 100. Její předností, je snadná 
manipulovatelnost v méně  př ístupných místech, 
plus možnost č iště ní bez demontáže WC
a jiných příslušenství napojených na 
kanalizaci. 

Souč ástí zař ízení, je možnost 
př ipojení vymě nitelných 
nástrojů  pro dokonalý 
výsledek č iště ní. 



MAXI MILLER
PICOTE

GRABBER
PICOTE

Toto zař ízení dokáže ve stávajícím 
potrubí DN 70 - DN 200 
zprůchodnit, dokonale vyč istit a díky 
výmě nným nástavným nástrojů m, lze 
toto poškozené potrubí připravit pro 
opravu PATCH nebo RELINING systémy. 

Výkonný motor o síle 1130 W dokáže 
vyvinout 1400 otáč ek za minutu
a vynaložit tolik síly, že pro ně j není ve 
Vašem potrubním systému př ekážkou
témě ř  nic. 

Jedineč ný nástroj urč ený k vytažení 
mechanických př ekážek a dalších 
př edmě tů  uvnitř  potrubí. Díky př esnosti 
ovládání lze vyzvednout i drobné 
př edmě ty, jakými jsou např íklad klíč e, 
nebo naopak př edmě ty o váze až 36 kg. 



RELINING 
SYSTEM
Za pomocí speciálního pryskyř ič ného 
rukávu, lze vyspravit jak vodorovné, 
tak svislé potrubí o velikosti
DN 80 až DN 225. 

Pracujeme s délkou do 15 m
s jedním př ístupem a do 30 m se 
dvě ma př ístupy daného potrubí. 

Celý tento proces je vytvrzený UV 
svě tlem, stejně  jako u Patch systému. 

Jak na Patch systém, tak Relining 
systém, je poskytována záruka 10 let. 
Skuteč ná životnost tohoto systému je 
však až 30 let. 

Vítejte v 21. století.
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PATCH
SYSTÉM
Př i zjiště ní poškození 
daného úseku potrubí, je možné 
vyspravit tuto č ást systémem 
PATCH, který díky své př ilnavosti 
ke stě nám potrubí, vytvoř í až 80 cm 
dlouhý nový úsek s hladkým
a bezešvým povrchem. 

K vytvrzení samotného Patche je využito 
UV svě tlo. 

Systém je vhodný pro potrubí DN 100 až DN 
200. 
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