
ROBOTY

KAMERY

KANALIZAČNÍ VOZIDLA

BEZVÝKOPOVÉ SANACE

INVERZNÍ BUBNY

SANAČNÍ RUKÁVCE RUKÁVCE NA PITNOU VODU

TECHNOLOGIE NA ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ

VÁŠ DODAVATEL TECHNOLOGIÍ

Zajišťujeme širokou škálu služeb nejen pro vlastní  
provozy, ale nabízíme tyto služby  
i cizím zákazníkům. 

		Kamerové prohlídky  
vlastní kamerovou  
technikou včetně  
nástrčné kamery.

		Revize hydrantů  
v rámci zajištění  
provozuschopnosti požárních hydrantů. 

		Vyhledávání poruch na vodovodních i kanalizačních 
sítích a vytyčování vedení.
Disponujeme špičkovou hledací technikou na prin-
cipu korelačních vyhledávacích technik a radiových 
snímačů šumu (Enigma, Zonescan). Dokážeme vyhle-
dat poruchu vodovodu detekcí formátovacího plynu, 
máme zařízení pro určení poruchy na plastových vo-
dovodních rozvodech. Odstraníme každoročně až 300 
poruch na našich vodovodních sítích.
Důsledně provádíme preventivní péči o sítě, vyhledá-
váním a okamžitým odstraňováním drobných havárií 
na vodovodech držíme celkové ztráty ve vodovodních 
sítích na úrovni pod 9 % . 

	 Elektro – zajišťujeme rozvoj a údržbu elektrozařízení  
a provoz dispečinku pro řízení provozu vodovodů, čis-
tíren odpadních vod, čerpacích stanic…

		Zámečnická údržba vlastních zařízení i zařízení cizích 
zákazníků, a to včetně instalací nových celků.

 DISPEČINK,     
 ELEKTROPRÁCE   
 A AUTOMATIZACE ŘÍZENÍ 
Revize, kamerové prohlídky, vyhledávání poruch na 
vodovodních sítích a zámečnické práce

ENIGMA

Kamera na prohlídku kanalizace

Nechal jsem si udělat rozbor vody ve studni  
a našli v ní slivovici.  

Asi mi ty zakopaný flašky praskly.

VAK a. s. nabízí?
Jaké další služby 

1.

OBCHODNÍ ČINNOST  
A PRODEJ  
VODÁRENSKÉHO ZBOŽÍ

       PRODÁVÁME  
      A SERVISUJEME

	Kanalizační vozidla 
německého výrobce 
Kroll-Hellmers
	Kamerové systémy 

na inspekci kanalizací 
IBAK
 Robotické systémy  

pro sanace kanalizací 
	Rukávce pro bezvýkopové technologie sanace  

potrubí Saertex a Röders
	Rukávce pro bezvýkopovou sanaci potrubí 
 pro pitnou vodu

6.



		Disponujeme nákladní přepravní kapacitou (Avia, Liaz 
s hydraulickou rukou, T 815, tahač T 815, T 815 CAS

	 Provádíme zemní práce rypadly Ford a JCB

	 Provádíme jeřábnické práce jeřábem AD 020

	 Zajišťujeme dopravu ADR

	 Speciální sacokanalizační vysokotlaké čistící vozidlo 
Kroll-Hellmers na čištění kanalizací

  Posuzujeme projektová řešení a technologie vodohos-
podářských staveb

  Zajišťujeme ostatní služby vodohospodářského cha-
rakteru pro obce a města (zpracováváme výkazy, hlá-
šení, majetkové evidence, ochranná pásma…)

		Disponujeme nerez cisternami s vlastní tlakovou 
stanicí pro nouzové zásobování pitnou vodou 
v kontejnerovém provedení

	 Disponujeme plastovými  1 000 l kontejnery pro 
nouzové zásobování pitnou vodou v kontejnerovém 
provedení na vlastním podvozku

	 Zajišťujeme opravy osobních i nákladních  
automobilů 

 NÁKLADNÍ DOPRAVA 
 Nabízíme nákladní přepravní kapacity,  
 zemní a jeřábnické práce

Speciální  vysokotlaký čistící vůz  na čištění kanalizace  Kroll-Hellmers

Projektujeme vodovody a kanalizace

		Máme vlastní projekční sku-
pinu pro projektování vodo-
hospodářských staveb a ad-
ministraci k projednání 

  Realizujeme vodohospodář-
ské stavby i pro cizí zákazní-
ky v rámci kapacit provozů 
vodovodů a kanalizací a je-
jich stavebních čet 

 PROJEKTUJEME 
 A REALIZUJEME    
 VODOHOSPODÁŘSKÉ
 STAVBY, POSKYTUJEME   
 PORADENSTVÍ
Náš projekční tým kompletně připravuje vodohospo-
dářské stavby pro vlastní potřeby i pro cizí objednatele

Vytyčování a zaměřování sítí

2. 3.

		Nabízíme k drobnému i firemnímu prodeji sortiment 
vodovodních a kanalizačních potrubí, tvarovek a ar-
matur z vlastních skladových zásob 

 PRODEJ      
 VODOHOSPODÁŘSKÉHO  
 MATERIÁLU 
Máme zásoby širokého sortimentu vodohospodář-
ského a vodoinstalačního materiálu

Centrální prodejní sklad materiálu v Jablonném nad Orlicí

4.

 ZAJIŠŤUJEME 
  AKREDITOVANÉ 
 LABORATORNÍ SLUŽBY
Jsme 50% vlastníky Orlické laboratoře, s.r.o. Česká Tře-
bová, která zajišťuje široké spektrum akreditovaných 
služeb v oblasti odběrů a rozborů různých matric

ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.
Mikrobiologické  
a fyzikálně-chemické rozbory

	 Rozbory vod pitných  
a užitkových  

	 Rozbory odpadní vody  
a kalů z ČOV, sedimentů,  
odpadů, kompostů  
a digestátů               

	 Rozbory potravin  
a potravinových  
doplňků, krmiv, 
kosmetických výrobků  
a lihovin

		Rozbory vod ke koupání  
a rehabilitačním účelům

	 Rozbory kalů, zemin
	 Přírodní radionuklidy ve 

vodě, půdě a interiérech

	 Kontrola sterilizátorů  
a prostředí

	 Ostatní rozbory,  
odběry vzorků…  

5.


