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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,

OBSAH – rubriky:
➢ NOVINKA – CARBON
➢ NOVINKA – tmely CarFinish
➢ Akce – 5 % přes e-shop
➢ Soutěž na léto
➢ Oslava 30 let firmy

přinášíme vám další vydání našeho čtvrtletníku autofit expres. Je
plný zajímavých informací o novinkách a akcích, které jsme pro vás přichystali.
Hlavní novinkou je získání zastoupení pro prodej systému na opravu karoserií značky CARBON v České republice, dále pak zastoupení pro prodej
inovativních německých značkových tmelů CarFinish, opět si budete moci zasoutěžit o lahodný rum Pampero Aniversario a také vám ukážeme pár fotografií
z oslavy 30 let založení naší firmy
Přejeme vám pohodové letní dny a odpočinkovou dovolenou ať už v naší
krásné zemi, nebo někde u moře v zahraničí. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme
se na vše další s vámi!
Váš AutoFit

NOVINKA PRO KAROSÁRNY – CARBON CBR

AUTOFIT SE STAL NOVÝM DISTRIBUTOREM SYSTÉMU
NA OPRAVY KAROSERIÍ ZNAČKY CARBON!

Rádi přijedeme a předvedeme!

NOVINKA – NĚMECKÉ TMELY CARFINISH
Německá společnosti DITOMA vyvinula pod
vlastní značkou novou produktovou řadu tmelů s názvem Carfinish. Jedná se o úspornou a efektivní
technologii tmelení, jejíž produkty vynikají dvěma výjimečnými vlastnostmi:
1. Všechny tmely jsou extrémně lehké díky inovativnímu
Vybírat můžete aktuálně z těchto produktů:
složení, jako jsou duté skleněné částice.
Ultra Sand = lehký univerzální tmel, který se vyznačuje
2. Všechny tmely jsou samonivelační. Ve srovnání s běžnejmodernější plnicí technologií, rychlým schnutím a minými tmely jsou spíše krémové až téměř tekuté a tím
mořádně snadnou brousitelností.
dokonale vyplňují jakékoliv nerovnosti a póry. Tím se prakticky eliminuje riziko vzniku mikropórů a vzduchových Smart Sand = nejmodernější polyesterový stříkací tmel s
bublin.
velmi vysokým obsahem pevných částic, které zajišťují výjimečné plnicí vlastnosti a vysokou hustotu s možností
Velmi snadná a přesná aplikace zajištuje dosaaplikace až do tloušťky vrstvy 300 μm.
žení ideálního tvaru povrchu s minimem materiálu. Použití
tmelů CarFinish přináší výrazné úspory nejen samotných Eco Sand = lehký univerzální tmel s vysokou plnivostí a
tmelů, ale následně i brusiva a pracovního času broušení. snadným broušením. Velmi dobře se nanáší.
Navíc broušení je velmi snadné a lakýrník snadno a rychle
Surface Sealer = vysoce kvalitní izolační odstraňovač
dosáhne požadovaného tvaru povrchu.
pórů na bázi pryskyřice.
Tyto nové tmely nyní naleznete i v našem sortimentu, můžete si je objednat na našem zákaznickém Fiber Power Xtra = nejnovější prémiový tmel vyztužený
vlákny, který lze nanášet na více povrchů a poskytuje maportálu eshop.autofit.cz.
ximální pevnost a přilnavost.

Carfinish na
eshop.autofit.cz

Odkaz na stránky výrobce
https://carfinish.eu/

DODATEČNÁ SLEVA 5 % PŘES ESHOP.AUTOFIT.CZ
Jelikož letos slavíme 30 let od založení firmy,
máme pro vás skvělý dárek, a to dodatečnou slevu 5 % na
všechny vaše objednávky zaslané přes náš zákaznický
portál eshop.autofit.cz.
Tato skvělá nabídka platí přes celé letní prázdniny,
tj. do 31.8.2022.
Slevu nelze uplatnit na produkty, které nejsou na zákaznickém portálu k objednání (týká se zejména
namíchaných barev), stejně tak jako na produkty, u kterých
máte individuálně sjednané ceny.
Tato dodatečná sleva se nezobrazí při zadávání
položek do košíku, ale bude odečtena až při uzavření vaší
objednávky v naší centrále a zobrazí se tak až na konečném dokladu.

eshop.autofit.cz

CARBON – SYSTÉM NA OPRAVY KAROSERIÍ
Představujeme vám novinku v našem sortimentu – systém na opravy karoserií CARBON CBR.
Tento systém je vyroben z čistého karbonu a komponentů CFRP (plast vyztužený uhlíkovými vlákny).
Neuvěřitelně lehké, a přitom mimořádně pevné
nářadí s nepřekonatelnou ergonomií umožňuje karosářům provádět mnohem více kvalitnějších oprav v
kratším čase. Systém byl navržen a vyvinut německou
společností CARBON GmbH, předními odborníky na
opravy karoserií s více než 4 500 zákazníky po celém
světě. Je výsledkem více než 20 let zkušeností s opravami jednotlivých částí karoserií a neustálou výměnou
zkušeností s autosalony, karosárnami, lakovnami a výrobci automobilů.
Tento unikátní systém jednoduše vystihuje
heslo: „NEVYMĚŇUJTE – OPRAVUJTE“, jelikož obsahuje komplexní sadu nářadí pro karosáře, která
umožňuje vyrovnání různých nerovností na karoserii
vozu způsobených kroupami, neopatrným parkováním,
srážkou se zvěří apod.
Extrémně nízká hmotnost vytahovacích komponentů CBR výrazně snižuje námahu potřebnou pro
každodenní rovnací práce. S nářadím Strong- nebo
Line-Tool může karosář snadno pracovat samostatně
bez nutné asistence kohokoliv jiného. V porovnání s jinými systémy je použití vytahovacích nástrojů, a to
zejména při práci nad hlavou, výrazně jednodušší, a
hlavně neunavuje tak, jako běžné železné nástroje.
Nově vyvinuté vytahovací komponenty a rozsáhlé příslušenství poskytují karosářům podstatně větší flexibilitu při
opravách, ať už se jedná o osobní automobily, SUV
nebo užitková vozidla. Díky nízké hmotnosti samotného
nářadí lze bez problémů provádět práce až do šířky 1,6
metru. Flexibilní patky se dokonale přizpůsobí tvaru
prahu.
Kompletní informace naleznete na stránkách
výrobce CARBON Gmbh (https://carbon.ag/) nebo nás
neváhejte kontaktovat – přijedeme a zařízení vám rádi
osobně předvedeme.

Odkaz na stránky výrobce
https://carbon.ag/

Katalog jednotlivých
komponentů (v NJ)

Odkaz na videa na
našem YouTube

NEVYMĚŇUJTE,
OPRAVUJTE!

SOUTĚŽ
Máme pro vás další soutěž o skvělý venezuelský rum
Pampero Aniversario. Stačí, když nám správně odpovíte na
soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování výherce.
Soutěžní otázka zní:
V JAKÉM ROCE BYL NA TRH UVEDEN KARBONOVÝ
SYSTÉM PRO OPRAVY KAROSERIÍ CARBON CBR?
Nápovědu na správnou odpověď naleznete na webových stránkách www.autofit.cz nebo na https://carbon.ag.
Své odpovědi nám zasílejte na e-mail cervena@autofit.cz
nejpozději do 15. 09. 2022, kdy vylosujeme jednoho výherce.
Nezapomeňte uvést Vaše jméno, adresu a telefonní číslo,
abychom Vás v případě výhry mohli kontaktovat a domluvit
se na předání.

OSLAVA 30 LET ZALOŽENÍ FIRMY – 27. 05. 2022
V pátek dne 27. 05. 2022 jsme v našem areálu v Brně slavili 30 let založení firmy. Jak se oslava s podtextem:
„Ať nám to společně i nadále dobře šlape!“ vydařila se můžete podívat na vybraných fotografiích:

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU!
Auto Fit, spol. s r.o.
BRNO: Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz
PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel: +420 272 704 492, mobil: +420 608 602 902, praha@autofit.cz

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

