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POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ 
 
TERMÍN:   16. – 17. 05. 2023 
MÍSTO:            Auto Fit spol. s r.o., Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno 
ČAS:   9:30 – 16:30 hod. 
PROGRAM:  EFEKTIVNÍ LAKOVÁNÍ VRCHNÍCH LAKŮ 
 
POPIS: Druhy lakování, aplikace plniče mokrá na mokrou, technologie rozstřiku do sousedních dílů, 
lakování interiérových částí vozidla, vícevrstvé lakování, lakování plastů, vady laku, finální dokončovací 
práce, technické vybavení a jeho údržba – filtrace vzduchu, stříkací pistole. 
 
Účastník obdrží: 

✓ tištěné školicí podklady k programu kurzu 

✓ oběd a občerstvení během školení (káva, čaj, nápoje a další)  

✓ lakýrnickou kombinézu, návleky, prachovou masku, rukavice a další ochranné prostředky 

Ve školicím středisku je přísně nařízeno používat ochranné pomůcky. Pro praktickou část je nutné 
vzít s sebou: 

✓ lakýrnickou masku vybavenou filtry A2, P2 

✓ vhodnou pracovní obuv 

Firma AutoFit neodpovídá za jakékoliv škody na oděvu či obuvi a újmě v případě nedodržení předpisů 
BOZP nebo nepoužití ochranných pomůcek. 
Veškeré náklady spojené se školením hradí firma AutoFit, doprava a ubytování* jsou na náklady 
účastníka.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi 

kolektiv firmy AutoFit 
 
Potvrzení účasti, prosím, zašlete e-mailem na info@autofit.cz, a to nejpozději do 12. 05. 2023. 
  
* firma AutoFit zajistí ubytování na vyžádání, cena ubytování se může lišit v závislosti na obsazenosti 
poptávaných ubytovacích zařízení a dostupných kapacit. V případě, že máte o zajištění ubytování 
zájem, informujte nás.  
 
 

 

POTVRZENÍ ÚČASTI  
Potvrzujeme účast na školení EFEKTIVNÍ LAKOVÁNÍ        Firma: ……………………………………………………….. 
 
1. ………………………………………………………  Ubytování: ano  ne  

2. ………………………………………………………  Ubytování: ano  ne 

3. ………………………………………………………   Ubytování: ano  ne  

4. ………………………………………………………  Ubytování: ano  ne  

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


 

 Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu: 372677063/0300, IČO: 46345582, DIČ: CZ46345582, 
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 5557 

Auto Fit, spol. s r.o. 
Vídeňská 112a, 619 00 Brno 

tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990 
e-mail: info@autofit.cz, web: www.autofit.cz 

 

 

 
 
 
 
KDE NÁS NAJDETE: 
GPS: 49°8'39.519"N, 16°36'4.445"E 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

POZOR!  
Zde sjeďte na obslužnou 
komunikaci ! 
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