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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,
vítáme Vás v novém roce, do kterého Vám přejeme spoustu zdraví,
ale také pracovních i osobních úspěchů.
Zároveň Vám přinášíme nové vydání našeho firemního čtvrtletníku
autofit expres, ve kterém se dočtete zajímavé informace o novinkách
na trhu i v sortimentu, akcích nebo plánovaných školeních.
Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci, která, jak věříme, bude i
nadále úspěšná!

➢ Osmisměrka

Váš AutoFit

SATA LOYALTY PROGRAM
Rádi bychom Vás seznámili s novým programem, který začátkem roku spustila společnost SATA. Jedná se
o program "SATA Loyalty Program coins & more", v jehož rámci máte možnost sbírat body za nákup
jednorázových RPS kelímků, které následně proměníte za velice zajímavé odměny.

INFORMACE

Princip programu je velice jednoduchý. Do svého mobilního telefonu si stáhnete aplikaci SATA Loyalty
z App Storu nebo z Google Play Obchodu, zaregistrujete se a poté již můžete sbírat coiny díky skenování
QR kódů, které jsou umístěné na vnitřní straně víka každého RPS kartonu všech objemů (0,3l, 0,6l a 0,9l).
Za každý 1ks kelímku se Vám přičte 1 coin. Při dosažení určitého počtu coinů je možné směnit je za atraktivní
ceny dle vlastní volby, jako např.: sluchátka Bose, digitální kamera Sony, Apple iPhone atd.
Pro připomenutí uvádíme také samotné výhody RPS kelímků:
• Spojení kelímku a víčka závitem, které spolehlivě zabraňuje oddělení těchto částí od sebe např.
nárazem a také zajišťuje bezpečné a jednoduché sundání víčka
• Jednoduchá výměna sítka umožňující použití uskladněného materiálu bez nutnosti měnit celý kelímek
• Kompletní spotřeba materiálu a konstantní tok materiálu díky principu gravitační nádobky
• V současnosti jediný ohýbatelný kelímek na trhu, který umožňuje aplikovat laky i na špatně dostupných
místech jako jsou prahy dveří, lišty nárazníku nebo blatníky.
• Jednoduché a prověřené uzavírání kelímku pístem na dně kelímku
• Absolutně bez substancí, které způsobují chyby v laku
•
Osvědčené doplnění materiálu “bez nepořádku”
• Pravý originál – ověřený systém již 12 let bez vnitřního sáčku
Přesný návod a také
FAQ najdete na našich
• Nabízí až 100 míchacích poměrů
webových stránkách
• Pasuje do všech současných SATA pistolí – BEZ ADAPTÉRU!
www.autofit.cz
• SATA RPS je k dispozici ve 3 objemech – 0.3l / 0.6l / 0.9l
Více informací o programu se dočtete také na našich webových stránkách www.autofit.cz.

POSOUVÁME HRANICE V LAKOVÁNÍ…

SELEMIX COLOUR PICKER
Společnost PPG nedávno představila nový
miniaturní koloristický nástroj Selemix Colour
Picker pro snadné skenování a rychlé vyhledání
pastelových odstínů pro zemědělské stroje,
kovové konstrukce, jeřáby, průmyslové vybavení,
garážová vrata, nábytek, podlahy a jiné povrchy.
Tuto novinku si nyní můžete zakoupit i u nás!
Selemix Colour Picker si jednoduše propojíte
se svým mobilním telefonem. Stačí si v App
Store (IOS) nebo Google Play (Android) stáhnout
příslušnou aplikaci, přiložit Colour Picker na
měřený povrch a následně se okamžitě objeví na
displeji Vašeho chytrého telefonu vyhledané
shodné odstíny z barevných vzorníků SELEMIX
TICS2, RAL Classic nebo NCS.

NOVINKA

S tímto jednoduchým nástrojem je možné rovněž
porovnávat odstíny dle barevné diference ΔE
nebo lze vytvořit svou vlastní paletu pro sdílení
pomocí e-mailu nebo sociálních sítí.
Je určen pro zákazníky jako jsou lakovny,
míchárny atd. Jeho instalace je velmi snadná a lze
ho používat s téměř jakýmkoliv chytrým telefonem.
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Technická specifikace:
LED světelný zdroj D50
CIE Lab geometrie
99% shoda se vzorníky NCS/RAL/TICS2
průměr měřené plochy 4 mm
měřící optika 45/0
bílé kalibrační víčko
rozměry: průměr 27,5 mm, délka 55 mm,
hmotnost 29 g (vč. Baterie)
Životnost baterie:
280 mAAh Li-Pol
až 300 skenů
plně nabitá vydrží 6 měsíců ve stand-by
módu
viditelná úroveň nabití
nabíjení pomocí kabelu micro USB (součást
balení)
Konektivita:
bluetooth 4.1
kabel micro USB (součást balení)

POZOR! Tento nástroj není provázaný se softwarem PaintManager a jeho recepturami!

Video ke shlédnutí na
našem YouTube

COLAD – NOVÉ PRODUKTY

NOVINKA

WATERLESS WASH – MYTÍ BEZ VODY:
Tento přípravek je určený pro čištění dílů bez
nutnosti použití vody. Umožní Vám umývat
jednotlivé díly nebo povrchy přímo v lakovně,
čímž ušetříte až 15 minut na každé zakázce!
Proces je jednoduchý:
✓ Naneste WaterlessWash na čištěný díl,
počkejte 30 sekund.
✓ Setřete vlhkým hadrem.
✓ Použijte suchou, čistou mikroutěrku pro
doleštění plochy do vysokého lesku.
✓ Jste připraveni začít s opravou!

SYSTÉM PRO ČIŠTĚNÍ RUKOU:
Colad vyvinul velice efektivní systém pro čištění
rukou a péči o ruce sestávající z účinného
krémového čističe, který je určený pro rychlé
odstranění i těch nejtěžších nečistot a
speciálního regeneračního krému, který
napomůže regeneraci namáhané pokožky,
zanechá ruce hladké a pružné.
Používáním těchto přípravků udržíte své ruce
čisté, hydratované a regenerované.

Obj.č.: 8000 – 5 L
Cena: 1.510,- Kč bez DPH

+
Obj.č.: 8290 – 3.8 L
Cena: 1.004,- Kč bez DPH

Obj.č.: 8236 – 300 mL
Cena: 266,- Kč bez DPH

HEATLIGHT VLP10 ZA AKČNÍ CENU
přenosný jednokazetový zářič se stojanem
VLP10 se stojanem je ideálním doplňkovým
zdrojem tepla a jednotkou na „spotové“ sušení
malých ploch. Tento model je určen pro použití
při opravách malého rozsahu.

Rozměry:
Lampa – 400 mm x 140 mm x 85 mm
Stojan – 500 mm x 500 mm x 1800 mm

Elektrické parametry:
220/240V 1kW 50Hz jednofázový – 4,25 A

AKCE

Parametry:
• samostatný vypínač
• rukojeť
• širokoúhlá lampa
• 3 m dlouhý pružný kabel
• stabilní chromovaný stojan v.1800 mm
• výškově nastavitelné rameno
• krátkovlnná 1 kW zlatá lampa d.300 mm
• vysoušená plocha: 0,3 x 0,6 m
• pracovní vzdálenost: 0,5 m
Obj.č.: VLP10S
Akční cena: 4.690,- Kč bez DPH
Akce platí do 30.4.2018 nebo do vyprodání
akčních zásob!

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
V předchozím vydání našeho autofit expresu jste měli možnost zúčastnit se soutěže o hru „ČLOVĚČE,
NAPIJ SE“ + „figurky“ Jägermeistera.

Soutěžní otázka zněla:
Jaký je aktuální nejrychlejší čirý lak na českém trhu?
Správná odpověď:
Expresní čirý lak P190-8000 značky Nexa Autocolor
Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce, kterému jsme výhru předali a tímto mu
ještě jednou gratulujeme!

PLÁN ŠKOLENÍ

Přinášíme Vám přehled školení na měsíce březen a duben 2018. V případě, že máte zájem se některého
z vypsaných školení zúčastnit, kontaktujte nás na tel. 608 602 080 nebo zašlete e-mail na info@autofit.cz.
Doba
trvání

Uzávěrka
přihlášek

Místo

Název

13.03.2018

1 den

06.03.2018

Brno

PaintManager,
Rapidmatch X-5

Základní funkce, nastavení,
vyhledávání odstínů a výběr, použití
SPFM, Rapidmatch X-5

10.-11.04.2018

2 dny

03.04.2018

Brno

Vrchní krycí laky
- Aquabase Plus

Správné aplikace dle typu opravy,
snížení spotřeby díky systému SG,
úspory času, opravy báze

24.-25.04.2018

2 dny

17.04.2018

Brno

Koloristika

Základní principy, eliminace vnějších
vlivů, barvocit, metody rychlého
tónování barev

Termín konání

Popis

OSMISMĚRKA
Dopřejte si trochu odpočinku a vyluštěte si naši osmisměrku. Každý,
kdo nám zašle správné znění tajenky na e-mail hejnalova@autofit.cz,
získá od nás malou pozornost 😊

BAGR

KONSTRUKCE

OCHRANA

SELEMIX

COLAD

KOTOUČ

PASTA

STOJAN

DAISY

LAKOVÁNÍ

PODVOZEK

TMEL

EVERCOAT

MASKA

PŘÍPOJKA

TRYSKA

HADICE

MIPA

QUICKLINE

VRATA

JEŘÁB

NÁKLAĎÁK

REGULACE

KABINA

NEXAAUTOCOLOR

SAIMA

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, f: facebook.com/www.autofit.cz

