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ÚVOD
Milí přátelé, obchodní partneři, naši milí zákazníci,
loňský rok byl pro naši společnost velice významný. Jako jediný distributor lakovacích systémů v České
republice a Centrální Evropě vám můžeme nabídnout a předvést automatické zařízení na míchání autolaků Daisy
Wheel se systémem Aquabase® Plus. Tento krok zcela mění prostředí, způsob práce i profitabilitu lakovny. Jde o
opravdovou revoluci v míchání barev! O zařízení jste od nás zajisté již hodně slyšeli, ale rádi vám ho předvedeme
osobně v našem školicím středisku, stačí se jen domluvit na termínu. Zařízení jsme s úspěchem začali také prodávat!
Letošní rok je pro nás také neméně významný, a to proto, že oslavujeme již 25 let existence a úspěšného
působení naší firmy v oblasti autoopravárenství a průmyslového lakování na českém trhu. O tuto radost se chceme
podělit i s vámi, našimi zákazníky, a proto chystáme na 19. května oslavu, na které bychom se s vámi rádi sešli.
Pozvánky začneme rozesílat začátkem dubna, termín si však můžete poznačit již nyní.
Budu se na vás všechny těšit a přeji vám úspěšné a radostné dny tohoto roku!
Ing. Marie Ryšavá, MBA
jednatelka

AUTOFIT 1992 – 2017
1992 – založení společnosti

Sídlo v letech 1999-2009

1994 – generální import produktů ICI Autocolor pro ČR
1994 – zavedení vodou ředitelného systému Aquabase, prvního na trhu v ČR
1999 – přestěhování z nájmu do vlastního objektu v Brně – Slatině
2000 – změna značky ICI na Nexa Autocolor
2006 – nákup pozemku pro výstavbu nového sídla
2007 – uvedení II. generace vodou ředitelného systému Aquabase Plus,
prvního na trhu v ČR, konkurencí zatím nedostiženého
2007 – rozšíření sortimentu o značky Max Meyer, Selemix a Quickline

Sídlo od roku 2009 vč. školicího
střediska

2008 – zahájení výstavby nového areálu
2009 – přestěhování do nového sídla s vlastním školicím střediskem
2010 – zavedení managementu jakosti ISO 9001
2012 – zavedení systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO
14001:2005
2013 – získání doporučení značky Nexa Autocolor pro servisní síť PORSCHE
Česká republika s.r.o.
2016 – instalace a zahájení prodeje revolučního míchacího zařízení Daisy Wheel
poprvé v ČR
2017 – 25 let výročí založení firmy

…posouváme hranice v lakování!

LAKOVACÍ SYSTÉMY PPG
V přechozím vydání jsme vám představili lakovací
systém Aquabase® Plus značky Nexa Autocolor®,
v tomto čísle se zaměříme na další 3 lakovací systémy
koncernu PPG, které firma Auto Fit prodává od roku 2007
– Quickline, Max Meyer a Selemix.
Systémy Quickline a Max Meyer jsou určené pro lakování
v segmentu autoopravárenství, systém Selemix je určený

pro oblast lehkého průmyslu, jako je např. lakování
zemědělských a stavebních strojů, průmyslových hal,
průmyslových a garážových vrat aj.

QUICKLINE
Produktová řada PPG Quickline byla vyvinuta pro
efektivní práci za různých aplikačních podmínek. Jedná
se o ucelenou řadu tmelů, plničů a vrchních čirých laků
včetně příslušných komponentů, které se dají snadno
připravovat i aplikovat. Většina výrobků je dostupná i v
malých baleních, které umožňují splnit dnešní náročné
tržní požadavky zákazníků.
Quickline zahrnuje širokou řadu základů, tužidel a
ředidel, které je možné nanášet na všechny typy povrchů
bez ohledu na aplikační podmínky. Tyto materiály
vynikají skvělou přilnavostí a vytvářejí spolehlivý podklad
pro finální vrstvu laku.
S produktovou řadou čirých laků Quickline můžete vždy
dosáhnout vysoce kvalitního konečného povrchu bez
ohledu na aplikační podmínky a velikost opravy.
Sortiment Quickline nabízí také celou řadu doplňkových
materiálů, jako např. čistič na plasty, změkčovací aditiv
do UHS čirých laků, základ na plasty ve spreji, čistič dílů
aj.

MAX MEYER
Firma Max Meyer byla založena v roce 1895 v Miláně a
stala se postupem doby nejvýznamnějším výrobcem
nátěrových hmot v Itálii. V roce 1997 firma Max Meyer
fúzovala s koncernem PPG, avšak produkuje i nadále
výrobky pod svou značkou. Firemní výzkum pružně
reaguje na přísné normy Evropské unie a v roce 1999 byl
dokončen vývoj vodou ředitelných komponentů pod
značkou AquaMax. V následujícím roce byla zahájena
výroba nátěrových hmot s nízkým obsahem VOC pod
označením UHS Premium.
AquaMax je velmi jednoduchý komplexní systém
vodouředitelných barevných bází s propracovanou
koloristikou a širokým rozsahem použití.
UHS Duralit Extra je dvoukomponentní akrylátový
systém vrchních krycích pastelových barev s přímým
leskem, který plně vyhovuje všem současným
legislativním nařízením v oblasti VOC.
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SELEMIX SYSTEM
Selemix
zahrnuje
řadu
vysoce
kvalitních
koncentrovaných barevných bází a komplexní systém
pojiv. Kombinace těchto komponentů poskytuje lakovací
systém, který plně splňuje specifické požadavky na
aplikaci, kvalitu a cenu v lehkém průmyslu.
Nabídka průmyslových produktů Selemix zahrnuje
vedle tradičních rozpouštědlových barev Selemix
System i inovativní systém vodouředitelných barev
Selemix Aqua.
Selemix System je vysoce kvalitní multi-mix systém
rozpouštědlových barev vhodný pro jakékoliv nátěry a
ochranu povrchů v průmyslu i řemeslné výrobě.
Poskytuje široký výběr barev odpovídajících hlavním
mezinárodním standardům jako RAL, Pantone, Britské
standardy, NCS aj.
Selemix Aqua je inovativní vodouředitelný systém pro
průmyslové lakování všech druhů kovových povrchů.
Skládá se ze 14 základních pigmentových bází,
nabízejících širokou škálu lakovacích odstínů.

NOVINKY - AKCE
Společnost Horn&Bauer – německý dodavatel
maskovacích materiálů – uvádí na český trh novou
prémiovou maskovací folii CDC ECONOMASK.
Výhody folie CDC ECONOMASK:
 Vnější vrstva je upravena tak, aby zajistila okamžité
přichycení stříkaného laku v okolí opravované
plochy, a to včetně vodou-ředitelných laků
 Speciální vnitřní vrstva naopak pohlcuje vlhkost,
takže minimalizuje riziko otisků na vlhkém povrchu
automobilů
 Má velmi dobrou statickou přilnavost, což usnadňuje
aplikaci a zabraňuje přístupu laku pod folii
 Je možné ji velmi snadno seříznout do
požadovaného obrysu
 Je odolná vůči UV záření a tepelně odolná až do
+105°C
 Tloušťka folie = 13µm
My Vám nyní nabízíme folii za

zvýhodněnou cenu

699,- Kč bez DPH/1 roli rozměru 4x120m, a navíc
ke každé zakoupené roli obdržíte 5ks řezacích
nožíků zdarma!
Akce platí pouze do 31.3.2017 nebo do vyprodání zásob!

Selemix Aqua nabízí – sušení na vzduchu i v boxu, 1K i
2K technologie, základy i vrchní laky na bázi pryskyřic –
vše v jednom systému. Tento systém je odezvou na
legislativní požadavky (směrnice SED), výrazně snižuje
emise těkavých látek a umožňuje uživateli úsporu
nákladů spojených s poplatky za znečišťování životního
prostředí.

SOUTĚŽ O TRIČKO A SLUCHÁTKA 3M
Přinášíme vám další soutěž, ve které můžete vyhrát zajímavou cenu.
Tentokrát hrajeme o ochranná sluchátka a tričko značky 3M.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní:

JAKÉ JSOU HLAVNÍ PŘEDNOSTI AUTOMATICKÉHO
MÍCHACÍHO ZAŘÍZENÍ DAISY WHEEL? JMENUJTE
ALESPOŇ 3!
Odpověď naleznete na našich webových stránkách www.autofit.cz.
Správné odpovědi spolu s kompletními kontaktními údaji (jméno, firma,
adresa, telefon) nám zasílejte na e-mail hejnalova@autofit.cz, a to do
30.4.2017. Do předmětu zprávy uveďte heslo „SOUTĚŽ“. Po skončení
soutěže vylosujeme ze správných došlých odpovědí jednoho výherce,
který obdrží výhru.

POZVÁNKA
MY SLAVÍME, VY SE BAVÍTE!!!
Dne 19.5.2017 pro vás pořádáme oslavu
výročí 25

let založení firmy Auto Fit!

Máme pro vás připravený bohatý
program plný zábavy, dobrého jídla, ale
také užitečných informací!
TĚŠÍME SE NA VÁS…

QR KÓDY
Na těchto odkazech naleznete veškeré informace o naší společnosti! Stačí načíst jeden z kódů!

www.autofit.cz

Facebook.com/
www.autofit.cz

Auto Fit - YouTube

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
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