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ZAJÍMAVOST
STATISTIKA NEJPRODÁVANĚJŠÍCH ZNAČEK VOZŮ V ČR ZA ROK 2015
V roce 2015 bylo prodáno v Česku 185 295 osobních a 15 222 užitkových vozů. Nejprodávanějšími značkami osobních aut byly
Škoda (68 435), Hyundai (19 362) a Volkswagen (15 223). Mezi osobními vozy byl největší zájem o modely Octavia (23 268),
Fabia (18 223), Rapid (11 428), Hyundai i30 (6910), Škoda Superb (5902) a Hyundai ix20 (4672).
Statistiky, které zveřejňuje společnost Médea Research, odrážejí reálné prodeje na českém trhu, protože v nich nejsou
započítány zmanipulované prodeje. Statistiky reálných prodejů jsou totiž očištěny o takzvané účelové registrace, tedy vozy, které
automobilka zaregistruje takzvaně na sebe, ale do tří měsíců registraci zruší a vůz prodá v jiné zemi. Tyto vozy nejsou
provozovány na tuzemských komunikacích a neměly by se proto uvádět v prodejních statistikách. V reálných prodejích není
započtena ani tzv. neprůhledná kategorie, a to z toho důvodu, že v této kategorii nelze jednoznačně identifikovat koncového
zákazníka.
Zdroj: http://www.tyden.cz/

NOVINKA
DENNÍ SVĚTLO COLAD
Novinkou v našem sortimentu je denní světlo značky Colad. Toto světlo díky speciální vysoce výkonné LED s extra vysokým
CRI- (95) zaručuje velmi přesnou kontrolu vzorku barvy nebo drobných defektů laku a předchází následným nákladným
přepracováním. Vyznačuje se nízkou váhou, ergonomickým uchopením a je možné jej umístit kamkoliv díky otočnému háku
nebo silnému integrovanému magnetu. Je možné jej nosit v kapse nebo na opasku. Díky své vodě- a prachu-odolné konstrukci
je vhodný zejména pro práci v náročném prostředí autolakoven.
Využijte naší zaváděcí akce a vyzkoušejte toto světlo za mimořádnou cenu 2.990,- Kč bez DPH (ceníková cena je
4.590,- Kč bez DPH). Akce platí do 31.3.2016.

Barvy nechte na nás!

NEXA AUTOCOLOR®
Společnost AutoFit je od roku 1994 výhradním distributorem
lakovacích systémů značky NEXA AUTOCOLOR®, světového
inovátora s předním postavením na trhu autoopravárenství.
Nexa Autocolor® je jednou ze tří značek z oboru opravy
auto-laků, které patří vůdčí firmě na trhu – PPG Industries. Je
dostupná ve 147 zemích světa díky síti dovozců a
specializovaných distributorů.
PPG Industries zaujímá vedoucí postavení ve všech oborech,

ve kterých působí. Je dynamickým, efektivním výrobcem, který
využívá nejmodernější technologie a řešení. PPG má výrobní
závody a dceřiné společnosti ve více než 60 zemích světa.
Nexa Autocolor® neustále buduje pověst své značky.
Dosahuje toho angažovaností v partnerské spolupráci
s autolakovnami, přijímáním opatření, která slouží zlepšení
jejich produktivity a rentability, dodáváním inovativních výrobků
a systémů oprav, barev výjimečné kvality a vysoce kvalitních
nástrojů a služeb.

ZAJÍMAVÉ PRODUKTY NEXA
AUTOCOLOR®
V dnešním čísle vám představíme první část produktů značky
Nexa Autocolor® - ZÁKLADY. V dalším čísle vám přineseme
informace týkající se čirých laků.

Samonivelační základy P565-5601/05/07
Samonivelační základy představují nejnovější technologické
trendy.
Hlavní výhody:
·
Vysoce kvalitní povrchová úprava,
·
proces bez broušení
·
Dokonalé nanášení
·
Ideální rozliv
·
Vynikající přilnavost
·
Zkrácený proces opravy
Tyto základy lze používat pro optimalizaci postupu opravy,
zejména v kombinaci s lakovacím systémem bází Aquabase®
Plus nebo se systémem vrchních krycích laků s přímým
leskem 2K HS Plus.

Bezchromátový reaktivní základ P565-9868
P565-9868 je dvousložkový, bezchromátový reaktivní základ,
který je určen pro použití pod různé dvousložkové základy
značky Nexa Autocolor®.
P565-9868 byl vyvinut za účelem zdokonalení efektivity
procesu dodáním výrobku víe příznivého pro uživatele.
Zlepšené nanášení, rychlé odvětrání v kombinaci s dlouhou
zpracovatelností směsi (5dní) plně optimalizují postup opravy.
Zaručuje dokonalou korozní odolnost při zachování vynikající
přilnavosti na různé druhy podkladů, mj. holé železo, ocel,
hliník a galvanizovaná ocel. Dále nabízí dokonalé izolační
vlastnosti, zejména v případě nanášení na podklady citlivé
vůči působení ředidel.
Hlavní výhody:
·
Rychlé odvětrání
·
Dlouhá zpracovatelnost směsí
·
Vynikající přilnavost a antikorozní
·
vlastnosti

Na základy P565-560x lze další vrstvu nanášet přímo již od 15
minut do 5 dní po nanesení základu, bez nutnosti broušení.

Vysokovrstvé plniče 2K HS Plus P565-5301/05/07

Plniče mokré do mokrého 2K HS P565-3030/3031

Výrobky P565-5301, P565-5305 a P565-5307 jsou 2K
akrylátové vysokovrstvé plniče, určené pod všechny
povrchové laky Nexa Autocolor®, včetně vodouředitelných
bází Aquabase® Plus.

Výrobky P565-3030 a P565-3031 jsou 2K HS akrylátové
plniče mokrý do mokrého, určené pod vrchní laky 2K s přímým
leskem Nexa Autocolor® a vodouředitelné báze Aquabase®
Plus.

Hlavní výhody:
·
Ideální efekt povrchové úpravy
·
Trvanlivost povlaku
·
Dosažení kompletního rozsahu
·
spektrální šedé
·
Snadné nanášení a broušení

Hlavní výhody:
·
Ideální efekt povrchové úpravy
·
Trvanlivost povlaku
·
Dosažení kompletního rozsahu
·
spektrální šedé
·
Snadné nanášení a v případě
·
potřeby i snadné broušení
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Vodouředitelný epoxidový základ P950-2028
Vodouředitelný epoxidový základ P950-2028 s nízkým
obsahem VOC nabízí dokonalé izolační vlastnosti, zejména
v případě nanášení na podklady citlivé na působení ředidel.

Základ Eco+ je první opravárenský produkt na světě vyvinutý
na bázi vysoce kvalitního PET granulátu. Je dostupný ve třech
odstínech spektrální šedé se speciálním tužidlem, P210-4470.

Aquabase® Plus Systém vodouředitelných bází
Hlavní výhody:
·
Dokonalé izolační vlastnosti
·
Rychlé schnutí
·
Vynikající odolnost proti korozi
Lze ho používat jako brousitelný základ i jako podklad
v systému mokré do mokrého.

Přilnavostní základy na plasty P572-2000/2001
Systém lakování plastových dílů značky Nexa Autocolor®
nabízí řadu produktů, které slouží k účinné renovaci
plastových povrchů, od vyčištění dílu, přes přípravu a
dosažení vhodné textury po nanesení vrchního laku.
P572-2000 je 1K základ ve spreji.
Rychleschnoucí,
transparentní
základ
s nízkým
obsahem
pigmentu, určený k použití na
téměř všechny plasty. Tento základ
je určen k provádění bodových
oprav (probrusů) nebo oprav
malých součástek.

Aquabase® Plus je vysoce kvalitní systém vodouředitelných
bází, jehož používání při opravách aut významně omezuje
emise těkavých organických sloučenin (VOC) do životního
prostředí. Díky tomu systém vodouředitelných bází
Aquabase® Plus splňuje všechny normy pro emise vyplývající
z platných právních předpisů.
Hlavní výhody:
·
Dokonalá přesnost a shoda odstínů (včetně metalíz,
perleťových, uni barev a speciálních barev)
·
Vysoká krycí schopnost
·
Snadné provádění přístřiků
Tyto výhody zajistí lakovně zvýšení produktivity a s ní spojené
rentability.
Systém vodouředitelných bází Aquabase® Plus, používaný
v kombinaci s vysoce kvalitními čirými laky a plniči značky
NEXA AUTOCOLOR®, zaručuje dokonalý lesk, vzhled a
odolnost povrchové úpravy. Jednoduchý a flexibilní
produktový systém se snadnou aplikací se může uplatnit
v širokém rozsahu podmínek.

P572-2001 1K přilnavostní základ je rychlý, transparentní
základ, vhodný pro použití na téměř všechny plasty vhodné
k lakování.

HS Plus Vrchní krycí laky s přímým leskem

Plniče Eco+ P565-4471/4475/4477

Hlavní výhody:
·
Tvrdý a trvanlivý povrch s dokonalým leskem
·
Snadná aplikace – produkt je vhodný k provádění všech
typů oprav
·
Dokonalá krycí schopnost

Základy Eco+ jsou nejnovější z řady produktů, vytvořených
s ohledem na životní prostředí, které se vyznačují vysokou
kvalitou a výbornou vydatností, odpovídající vedoucí světové
značce opravárenských výrobků.
Kromě ekologických hledisek základy Eco+ nabízí mnoho
výhod souvisejících s pracovním postupem a vydatností. Byly
vyvinuty za účelem dosažení velmi hladkého povrchu, který
výrazně zkracuje a usnadňuje broušení, zajišťuje optimální
vydatnost a tím pádem pomáhá zvýšit rentabilitu lakovny.

Systém barev s přímým leskem značky Nexa Autocolor® 2K
HS Plus má všechny výhody technologie HS.

Bohatý výběr tužidel v systému 2K HS Plus poskytuje široké
možnosti: od sušení po dobu 10 minut při 60°C pro rychlé
bodové opravy po standardní sušení po dobu 30 minut při
60°C, které je ideální pro realizace oprav v jakémkoliv
rozsahu.

04.05.2016

PLÁN ŠKOLENÍ
S novým rokem vám opět přinášíme možnost zúčastnit se některého z našich zajímavých kurzů a zvýšit tak svou kvalifikaci či
profesní dovednosti. Aktuálně se můžete přihlásit na níže uvedené kurzy, a to zasláním vašich údajů na e-mail info@autofit.cz.
Pro více informací neváhejte kontaktovat některého z našich obchodních zástupců.
Termín konání

Doba trvání

Uzávěrka přihlášek

Místo

02.03.2016

1 den

24.02.2016

Brno

SMART opravy

22.03.-23.03.2016

2 dny

15.03.2016

Brno

Matné laky, novinky a speciality

05.04.-06.04.2016

2 dny

29.03.2016

Brno

Speciální aplikace

03.05.-04.05.2016

2 dny

26.04.2016

Brno

Koloristika

18.05.2016

1 den

11.05.2016

Brno

Vady povrchu

01.06.2016

1 den

25.05.2016

Brno

Paint manager + SPFM

15.06.2016

1 den

08.06.2016

Brno

Příprava povrchu a základování

Název

SOUTĚŽ - VYHODNOCENÍ
V minulém čísle našeho časopisu Autofit Expres probíhala soutěž o láhev lahodné irské 12ti leté whisky!
Stačilo zaslat nám do 15.12.2016 správnou odpověď na soutěžní otázku:

Ve kterém roce zavedla společnost Nexa Autocolor na trh vůbec první vodouředitelné barvy –
AQUABASE®?

Správná odpověď: V roce 1994.
Dne 16.12.2015 proběhlo losování ze správných odpovědí, které jste nám zasílali e-mailem, a výherkyní se stala paní Petra
Bočkayová. Gratulujeme!!!

SUDOKU

Těšte se na další soutěž v příštím čísle!
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: +420 608 602 078, praha@autofit.cz
www.autofit.cz

