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Počas minulého storočia bol RIDGID® po vašom 
boku a pomáhal budovať silnejší svet.

Všetko, čo robíme smeruje k budovaniu budúcnosti 
remesiel, od výroby účelových nástrojov, ktoré sa 
môžu dediť z generácie na generáciu, až po inovácie 
pre tých, ktorí posúvajú limity na pracovisku.

Pridajte sa k nám, oslávte uplynulých
100 rokov – a pripravte sa na to, čo bude ďalej.

STVORENIE IKONY 

Predstavením dnes už 
ikonického hasáku RIDGID®, 
ktorý sa používa dodnes, je 
spoločnosť Ridge Tool 
Company zaregistrovaná v 
Elyria, Ohio, USA. 
Zakladateľ spoločnosti Carl 
Ingwer St. preberá vedenie 
ako prezident spoločnosti.

TRH SI ŽIADA VIAC

Spoločnosť Ridge Tool Company 
reinvestuje svoje zisky do vývoja 
nových produktov, dizajnovania a 
testovania ručného náradia s 
ohľadom na používateľa. 
Výsledné inovácie sú známe ako 
„Pretestované nástroje na 
uľahčenie práce“ pre svoj 
pokrokový dizajn.

POLOŽENIE ZÁKLADOV

Spoločnosť Ridge Tool Company 
sa sťahuje do svojho súčasného 
ústredia v Elyrii v štáte Ohio USA, 
kde sídlia podnikové kancelárie, 
výrobné, školiace zariadenia a 
továrenské servisné stredisko.

VSTUP NA GLOBÁLNY TRH

V súvislosti s 2. svetovou vojnou 
začína spoločnosť Ridge Tool 
Company vyvážať produkty, ktoré 
pomôžu obchodníkom obnoviť 
infraštruktúru v celej Európe.

ZÁVITOREZ S POHONOM

Ručné rezanie závitorezov bol 
pomalý a únavný proces – až kým 
Ridge Tool Company nevyvinula 
lepšie riešenie: elektrický 
prenosný závitorez, ktorý otáčal 
rúrkou. Tento nástroj, známy ako 
závitorez RIDGID 400, 
zaznamenal okamžitý úspech.

RIDGE TOOL SA STÁVA SÚČASŤOU EMERSON 
ELECTRIC

Tento krok spája spoločnosť Ridge Tool 
Company s jednou z najúspešnejších 
spoločností na svete, čo umožňuje značke 
RIDGID zvýšiť investície do výskumu a 
vývoja a expandovať na nové trhy.

ODĽAHČOVANIE NÁKLADU 

Spoločnosť vyrába svoj prvý 
kľúč s hliníkovou rukoväťou, 
vďaka čomu majú profesionáli 
ľahšiu verziu hasáku, ktorá je 
ideálna na použitie nad 
hlavou alebo v úzkych 
priestoroch. 

Produkt je takmer o 50 % 
ľahší ako porovnateľné 
hasáky na rúry, ale stále 
prekračuje vládne 
normy pevnosti a poskytuje 
rovnakú záruku ako na hasáky 
RIDGID Heavy Duty.

SPOLOČNOSŤ ZÍSKAVA SPOLOČNOSŤ KOLLMAN

Spoločnosť sa stáva prvou voľbou pre 
profesionálov na čistenie odpadov uvedením 

strojov na čistenie RIDGID/Kollmann.

UPRATOVANIE PRACOVISKA

Od špinavých stavieb a tovární 
až po obytné dielne a vozidlá, 

RIDGID sa stáva voľbou číslo 1 
pre mokré/suché vysávače v 

Severnej Amerike.

CESTA K INOVÁCII: MODEL 535

Zatiaľ čo model RIDGID 400 a 500 
dominovali v tomto odvetví, 
spoločnosť Ridge Tool Company 
pokračovala v hľadaní spôsobov, 
ako zlepšiť výkon. Výsledkom bol 

UNIVERZÁLNOSŤ PRI ZÁVITOVANÍ RÚR: MODEL 500

Závitorezný stroj Model 500 posunul inovatívne myslenie 
modelu 400 o krok ďalej. Stroj reže, odhrotuje a závituje rúry 
v jednom stroji.

PRENOSNÝ MODEL 300

RIDGID 300 nielenže ušetril 
prácu pri závitovaní, 
odrotovaní a rezaní, ale 
poskytol aj ľahké a prenosné 
riešenie, ktoré bolo možné 
namontovať na nákladné 
auto alebo stojan.

patentovaný RIDGID Speedchuck, ktorý poskytoval pevné uchopenie rúr 
jednoduchým pohybom ruky. Inovácia pomohla modelu a tak Model 535 zostal 
priemyselným štandardom už viac ako 40 rokov.

SPOLOČNOSŤ ZÍSKALA ZLIEVÁRNE URICK Z 
ERIE (PA)

Vlastníctvo zlievárne umožňuje spoločnosti 
plne kontrolovať kvalitu produktov, zvyšovať 
efektivitu a aktivitu pri vývoji.

SPUSTENIE WWW.RIDGID.COM

Spoločnosť sa prispôsobuje rozvoju online technológií spustením 
www.RIDGID.com. Dnes stránka nie je len zdrojom produktových noviniek a 
informácií, ale umožňuje aj spájanie profesionálov a slúži 24/7.
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EXISTUJE DÔVOD, PREČO JE NIEKTORÉ
NÁRADIE STARŠIE AKO STE VY

PRETOŽE TO ROBÍME SPRÁVNE.
PRIAMO V RIDGID.

2012

RIDGID PREDSTAVUJE SVOJU PRVÚ 
LISOVAČKU CT-400

Lisovacia technológia RIDGID 
spôsobila revolúciu v spôsobe 
spájania medených, nerezových, 
PEX a viacvrstvových spojov 
rúrok. Dnes je RIDGID meno číslo 
1 v lisovaní na celom svete.

INTELIGENTNEJŠÍ SPÔSOB 
REZANIA LIATINOVÉHO 
POTRUBIA

Prvá rezačka liatinových rúr na 
svete poháňaná lisovačkou, 
Press Snap™, rozširuje 
možnosti štandardných 
lisovacích nástrojov RIDGID 
tým, že poskytuje rýchly a 
jednoduchý spôsob rezania 
liatinových rúr.

SPÁJANIE OCEĽOVÝCH RÚR JE 
JEDNODUCHŠIE: MEGAPRESS®

Prvý systém lisovania 
oceľových rúr na svete 
umožňuje profesionálom 
používať lisovačku na 
efektívnejšie spájanie  v 
porovnaní s tradičnými 
metódami závitovania.

RÝCHLE A PRESNÉ ÚKOSOVANIE S B-500

Prenosná úkosovačka rúr RIDGID B-500 umožňuje 
užívateľom nastaviť a úkosiť rúry s priemerom 12"  
počas jednej otočky okolo rúry za menej ako 2 minúty – 
- rýchlejšie a presnejšie ako tradičné metódy.

WIFI UMOŽŇUJE RÝCHLEJŠIE 
ZDIEĽANIE ZÁKAZNÍKOM

Naše prvé digitálne nahrávacie 
monitory s pripojením Wi-Fi a 
Bluetooth umožňujú zákazníkom 
pridanú možnosť streamovať a/alebo 
zaznamenávať kontroly do najnovších 
zariadení so systémom iOS alebo 
Android.

ČISTENIE CELÉHO PRIEMERU 
POTRUBIA - OD STENY K STENE

RIDGID® priniesol revolúciu v čistení 
odtokov zavedením technológie 
FlexShaft®. Tieto omieľače poskytujú 
rýchle čistenie od steny po stenu na 
rezidenčných a komerčných 
rozvodoch.

2023
XL LISOVAČKA

RP 352-XL

RIDGID XL RP 352-XL je 
najľahšia a najrýchlejšia 

lisovačka, ktorá 
umožňuje používateľom 

lisovať M-tvarovky 
veľkosti XL v jednom 

cykle bez potreby 
druhého stlačenia.
(108 mm len za 12 

sekúnd) 

2007
HIGH-TECH KONTROLA 

POTRUBÍ PRE KAŽDÉHO

S uvedením SeeSnake® 
microReel pomáha RIDGID 

bytovým inštalatérom získať 
prístup k špičkovým 

možnostiam kontroly. Malé 
rozmery videosystému, 

ekonomická cena, 
vynikajúca 

manévrovateľnosť a výkon 
RIDGID ho robia okamžite 

obľúbeným medzi 
profesionálmi.

RIDGIDConnect™

Spoločnosť uvádza na trh 
RIDGIDConnect™ – webový 

zdroj, ktorý pomáha 
profesionálom zefektívniť 

ich papierovanie a údaje o 
zákazníkoch, aby mohli 

efektívnejšie komunikovať 
so zákazníkmi.

PROGRAM ELEKTRICKÉHO 
NÁRADIA, UVEDENIE MODELU 
RE 6

Neuveriteľne inovatívny a 
všestranný nástroj 3v1 
umožňuje elektrikárom strihať, 
lisovať káblové oká a dierovať 
rozvodné skrine pomocou 
jedného nástroja.

Na Slovensku RIGDID zastupuje
autorizovaný predajca:

ant s.r.o.
Potrubárske a inštalatérske 
náradie
Staré grunty 17/a
841 04 Bratislava
02/60 10 37 21
ant@ant.sk
www.ant.sk
www.ridgidtools.sk

&SPOLUPRÁCA NA 
SLOVENSKU A V 
ČESKEJ REPUBLIKE

Už 10 rokov je ant s.r.o. 
autorizovaným a najväčším 
distribútorom inštalatérskeho 
a potrubárskeho náradia 
RIDGID. 

www.ridgidtools.sk

Plné skladové zásoby RIDGID
Rýchle dodanie náradia
Predajňa v Bratislave
Predvedenie strojov priamo u vás
Zaškolenie na obsluhu strojov
Oficiálny záručný a pozáručný servis
Požičovňa strojov RIDGID
Pravideľné roadshow
a mnoho iného.


