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LABORATÓRNE A TESTOVACIE PRACOVISKO
Neksten s.r.o vznikla v roku 2013 ako nezávislá obchodná spoločnosť so 100% súkromným kapitálom a vlastníctvom všetkých zariadení 
pre poskytovanie služieb klientom. 

Naše laboratórium, ktoré je akreditované podľa normy ISO 17025, dosahuje vysoký štandard vybavenia a spĺňa najprísnejšie požiadavky 
na vykonávanie jednotlivých testov podľa náročných štandardov a noriem koncových výrobcov (OEM) a ich dodávateľov, predovšetkým z 
oblasti automobilového priemyslu.

Špecializujeme sa na testy materiálov a hotových výrobkov podľa štandardných noriem výrobcov, pričom sme pripravení poskytnúť špecifi-
káciu, návrh a realizáciu aj neštandardných typov testov „na mieru“ podľa požiadaviek našich klientov.

Poskytujeme kompletný servis súvisiaci s definíciou testovacích a rekvalifikačných testov (PVP, DVP, rekvalifikácie) podľa štandardov a 
očakávaní jednotlivých klientov. Disponujeme vlastným integrovaným softvérovým riešením pre riadenie, vykonávanie a evidovanie výsled-
kov jednotlivých testov. Každý z jednotlivých testov vykonaných v našom laboratóriu je doplnený o kompletnú elektronickú, tlačenú a audio-
vizuálnu dokumentáciu dostupnú klientovi on-line a v reálnom čase.

TESTOVANIE MATERIÁLOV A KOMPONENTOV

Poskytujeme rekvalifikačné testy jednotlivých materiálov a 
produktov podľa noriem väčšiny výrobcov automobilov – ISO, 
DIN, VDA, DBL, JLR, PSA, PV a pod.:

• Klimatické, "endurance" testy
• Testy simulácie slnečného žiarenia 
• Laboratórne deštrukčné testy
• Testy a analýzy povrchových materiálov

VYBRANÉ VYBAVENIE LABORATÓRIA

• Klimatické komory simulujúce environmentálne podmienky 
-70ºC - +180ºC, 5% - 95%

• Weather-O-Meter (Xenotest) pre simuláciu vplyvu slnečného 
žiarenia

• Univerzálne testovacie zariadenie s rozsahom 0,01N - 10kN
• Spektrofotometer a glossmeter 
• Komora pre testy horľavosti
• Crockmeter
• Svetelná komora 
• HD mikroskop
• Rôzne typy odchýlkomerov a hrúbkomerov

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Našou filozofiou je individuálny prístup ku každému klientovi a projektu, preto pripravíme cenovú ponuku na základe individuálnych požia-
daviek klienta. Pre zaslanie cenovej ponuky jednotlivých testov vykonávaných v našom laboratóriu, nás neváhajte kontaktovať prostredníc-
tvom našich kontaktných údajov.


