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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé, 

 rok se nám opět nachýlil ke svému konci. Máme před sebou posledních 

pár dní letošního, poměrně náročného a v mnoha ohledech výjimečného roku a my 

Vám přinášíme také poslední vydání našeho firemního čtvrtletníku. 

 Na rok 2020 asi nikdo z nás nezapomene, pro každého bude už navždy 

spojený s epidemií, rouškami, omezeními a nařízeními, obavami o zdraví své i svých 

bližních. Ale na druhou stranu to byl rok, který nás mohl i mnohému naučit – větší 

soudržnosti, trávení času se svými nejbližšími, skromnosti a celkově jinému postoji 

ke svému životu. 

 Přejeme Vám a i nám, aby ten nadcházející rok byl po všech stránkách 

přívětivější, určitě do něj budeme vstupovat s nadějí a očekáváním všeho dobrého, 

o co nás letošní rok ochudil. Užijte si pohodové Vánoce i závěr roku a v příštím roce 

se budeme těšit na další spolupráci. Děkujeme za Vaši přízeň! 

Váš AutoFit 

 

  ROTOGEN - PRVNÍ KROK K AUTOMATIZOVANÉ LAKOVNĚ 

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER 

Představujeme Vám „malého velkého“ pomocníka pro la-

kovny = ROTOGEN 1000. Jedná se o zařízení, které 

automaticky promíchá autolaky k dokonalosti. Je určený 

také pro míchání plničů, čirých laků a rozpouštědel.  

Díky praktickým nástavcům umožňuje míchání objemů 

od 50 mL až po 1,0 L. Nepotřebujete žádné míchací ty-

činky, tím se vyhnete nutnému čištění po míchání. Navíc 

máte jistotu, že barva je rozmíchaná opravdu důkladně. 

Předejte tak rozdílům odstínu barev a tím nutným opra-

vám.  

ROTOGEN 1000 výrazně zkrátí dobu míchání, čímž šetří 

Váš čas i náklady. Díky konceptu Plug & Play umožňuje 

snadnou manipulaci a je vhodný pro všechny standardní 

systémy míchacích kelímků díky široké škále doplňkových 

adaptérů.  

K ROTOGENU 1000 si můžete dokoupit i praktický 

podstavec, který vyřeší otázku, kam zařízení v lakovně 

umístit. Podstavec má rozměry D x Š x V: 400 x 400 x 

460 mm a je taj velice kompaktní a praktický. 

Pro více informací nás neváhejte  

kontaktovat! 
 

 

www.autofit.cz 

 

Prezentační video na 

našem YouTube. 

ROTOGEN 

1000 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SELEMIX – NOVÝ VZHLED 

SELEMIX®, vedoucí značka nátěrových hmot pro prů-

myslové lakování (LIC) firmy PPG, kterou v České 

republice zastupuje právě firma Auto Fit, představila svůj 

nový, nápadný vzhled a styl. Nový, přirozený, černý de-

sign značky Selemix dokonale ladí s obnoveným 

stříbrným metalickým logem značky, zploštělou verzí 

původní 3D krychle, modernizovanou a odchylující se od 

originálního barevného modro-oranžového vzhledu. 

Ale to není vše. Selemix v souladu s novým heslem 

značky „Váš partner v produktivitě“ nabízí svým klientům 

rozšířenou nabídku digitálních nástrojů. Uvádí zbrusu 

novou produktovou aplikaci a také nové webové 

stránky. 

Nové webové stránky ceb.selemix.com/cs/ jsou pro 

koncového uživatele mnohem přehlednější a poskytují 

řadu zajímavých informací o značce Selemix, stejně tak 

jako detailní informace o jednotlivých produktech. 

Významnou novinkou je však výše zmíněná produktová 

aplikace. Uživatel může naskenovat čárový kód ze štítku 

výrobku nebo vyhledat výrobek podle jeho názvu nebo 

kódu v aplikaci, aby získal nejnovější informace o pro-

duktu a stručné technické pokyny. Aplikace ProductApp 

PPG je bezplatná, vhodná pro systémy iOS a Android.  

Další nemalou změnou je i úprava ve značení produktů. 

Dlouhé kódy, které jsou nezbytné pro objednávky, byly 

přeneseny na zadní štítek. Na předním štítku tak zůstaly 

pouze krátké kódy produktů, které zákazníkům usnad-

ňují identifikaci a zapamatování jednotlivých položek. 

Krátké technické pokyny na zadním štítku a technické listy 

byly ještě více zjednodušeny, s výrazným důrazem na po-

chopení koncovými uživateli. 

 

 

SELEMIX® SYSTEM se skládá z řady vysoce kvalitních 

pigmentových koncentrátů a komplexní řady pojiv. 

Kombinací těchto komponentů obdržíte nátěrový systém 

připravený tak, aby splnil vaše technické, kvalitativní a ce-

nové požadavky. 

Společně s tradičními rozpouštědlovými nátěrovými hmo-

tami Selemix, byla vyvinuta alternativní řada 

vodouředitelných nátěrových hmot SELEMIX AQUA 

vhodná pro všechny druhy kovových povrchů splňující 

směrnici EU VOC o omezování emisí rozpouštědel. 

Ať chcete natírat cokoliv, Selemix vám dokáže dodat 

takové řešení, které je pro daný úkol tím správným. 

 

 

Přímý odkaz na webové 

stránky ceb.selemix.com/cs 

Důlní a těžební technika 

Vybavení 

Garážová vrata 

Automatizace a 

robotizace 

Stroje a zařízení 

https://ucms.selemix.com/en/products/our-range/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NOVINKY V SORTIMENTU 

 

NITRILOVÉ RUKAVICE ZNAČKY BOSSAUTO 

Do našeho sortimentu jsme nově zařadili kvalitní nitrilové rukavice značky 

BOSSAUTO. Nitril je syntetický kaučuk, který poskytuje větší odolnost proti 

propíchnutí a oděru než latexový kaučuk nebo vinyl. Měkký elastický materiál 

je pohodlnější a pružnější. Rukavice nabízí vynikající uchopení za mokra i za 

sucha.  

Tloušťka materiálu: 0,1 +/- 0,02 mm  

Balení: krabička 100 ks  

Dostupné velikosti: L, XL 

Základní ceníková cena: 499 Kč bez DPH / 1 balení 

 

ZÁKLADOVÝ PLNIČ VE SPREJI MIPA QUICK PRIMER 

MIPA Quick Primer je rychleschnoucí základový plnič ve spreji s univerzální 

přilnavostí. Vytváří velmi hladký povrch, čímž snižuje potřebu broušení a má 

vynikající krycí schopnosti. Byl speciálně vyvinutý pro lokální opravy a také na 

probrusy. Má skvělou přilnavost na plastech (PU, ABS PC, PS), kataforéze, 

oceli, pozinku a hliníku. Má výborné antikorozní vlastnosti a dobré plnění. Po 

zaschnutí může být přelakován 1K nebo 2K rozpouštědlovými nebo vodou ře-

ditelnými barvami. Tento plnič nabízí rychlou dobu schnutí pouhých 5 minut při 

20° C a je brousitelný a přelakovatelný již po 30 minutách od aplikace. Balení 

obsahuje dvě trysky pro lokální opravy a také pro opravy větších ploch.  

Dostupné odstíny: bílý, světle šedý, tmavě šedý  

Obsah balení: sprej 500 mL 

Základní ceníková cena: 198 Kč bez DPH / 1 ks 

 

ČISTICÍ ŘEDIDLO A50 

Ředidlo A50 je solventní proplachovací a mycí ředilo s polární i nepolární slož-

kou, které vykazuje vysoký čisticí účinek jak na mastné alifatické i aromatické 

látky, tak i na polární složky anorganických nečistot. Ředidlo A50 se používá 

na čištění v koncentrované podobě, přípravek není mísitelný s vodou. Je ur-

čený zejména k čištění stříkacích pistolí, kelímků, míchacích pravítek apod.  

Balení: kanystr 30 L (25 kg) 

Základní ceníková cena: 1.197 Kč bez DPH / 1 balení 

 

VŠECHNY PRODUKTY ZAKOUPÍTE I NA NAŠEM 

ZÁKAZNICKÉM PORTÁLU: 

eshop.autofit.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOUTĚŽ - VYHODNOCENÍ 

Auto Fit, spol. s r.o. 

BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz 

PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel/fax: +420 272 704 492, mobil: +420 602 628 010, praha@autofit.cz 

www.autofit.cz I f: facebook.com/www.autofit.cz I eshop.autofit.cz 

 

MOONVAN – PŘEKVAPENÍ LETOŠNÍ ZIMY 

V minulém vydání jste měli opět možnost zasoutěžit si o za-

jímavou cenu. Stačilo nám zaslat správnou odpověď na 

otázku „Kde se vyrábí tmely EVERCOAT?“. A správná odpo-

věď byla „Tmely EVERCOAT se vyrábí v U.S., konkrétně 

v Cincinnati v Ohiu“.  

Výhercem této soutěže se stal pan Josef Marek, kterému 

tímto gratulujeme. Určitě se těšte na další vydání, ve kterém 

Vám dáme možnost opět si zasoutěžit o zajímavou cenu. 

 

PF 2021 

Rádi bychom Vám představili unikátní MoonVan, který byl navržený a vyrobený za účelem snadné a názorné prezen-

tace automatického míchacího zařízení MoonWalk, které Vám v České republice nabízíme. Máte-li o prezentaci 

ve vaší firmě zájem, neváhejte nás kontaktovat a rezervovat si svůj termín, rádi za vámi přijedeme: 

Odkaz na videoprezentaci 

na Facebooku: 

 

mailto:info@autofit.cz
mailto:praha@autofit.cz
http://www.autofit.cz/

