autofit
expres
Číslo 2/2021
Ročník: 9

OBSAH – rubriky:
➢ Moonwalk Roadshow II.
➢ ProductFinder SELEMIX
➢ EVERCOAT – nová
distribuční síť
➢ Rekvalifikace Autolakýrník

Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,
léto nám pomalu, ale jistě klepe na dveře a s ním i doba dovolených a
zaslouženého odpočinku. Ať už se chystáte vycestovat za hranice, nebo bude trávit
své volné dny v naší zemi, případně na zahrádce svého domu, najděte si alespoň
chvilku času a přečtěte si další vydání našeho čtvrtletníku autofit expres.
Přinášíme vám zajímavé informace o novinkách, inovativních produktech
a o možnosti absolvovat u nás rekvalifikační kurz Autolakýrník. A pokud nám zašlete
vyluštěnou tajenku z naší osmiměrky, dostanete od nás malou pozornost 😊

➢ PAINTMANAGER® XI
➢ Vyhodnocení soutěže

Přejeme vám pohodové letní dny a při své dovolené načerpejte hodně
pozitivní energie a sil do další práce. Děkujeme za vaši přízeň a spolupráci!

➢ Osmisměrka

Váš AutoFit

MOONWALK ROADSHOW II.
Ve dnech 8.-11.6.2021 jsme navázali na úspěšnou
MoonWalk Roadshow z ledna letošního roku a opět jsme se
s MoonWalk Vanem vydali za našimi stávajícími i
potenciálními zákazníky, abychom jim během 30minutové
prezentace představili, jaké výhody a úspory jim může přinést
automatické zařízení na míchání barev MoonWalk.
Termíny byly ihned zamluvené, proto již nyní plánujeme třetí
pokračování této Roadshow, které proběhne v druhé
polovině měsíce září 2021. Máte-li tedy i vy zájem o
předvedení tohoto unikátního zařízení, rezervujte si svůj
termín s dostatečným předstihem buď telefonicky na čísle
+420 608 602 080 nebo e-mailem na info@autofit.cz.

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER

SELEMIX – PRODUCT FINDER
SELEMIX®, přední značka v oboru lehkých průmyslových
nátěrů vyráběných společností PPG, nabízí svým klientům
nový digitální nástroj – vyhledávač produktů PRODUCT
FINDER. Pomocí tohoto nástroje získáte snadno a rychle
doporučení, jaký materiál bude pro vaše potřeby
optimální.
Při vývoji tohoto online nástroje vzal marketingový tým
Selemix v úvahu nejdůležitější otázky, které přichází od
zákazníků a prodejců a integroval je do přehledného
vyhledávače.
Stačí pouze navolit parametry pro vyhledávání, pomocí
kterých vám bude doporučen nejvhodnější produkt pro
účely vaší aplikace, a to:
-

typ povrchu
způsob použití
povrchová struktura
aplikační metody
typ produktu, případně technologie

Tato aplikace je optimalizovaná pro všechny typy
prohlížečů – tj. i pro mobilní zařízení nebo tablety.

Aplikaci naleznete na stránkách výrobce:
https://ceb.selemix.com/cs/produkty/product-finder/

EVERCOAT – JEDINĚ OD AUTOFITU!
AUTOFIT
= VÝHRADNÍ ZÁSTUPCE ZNAČKY EVERCOAT
PRO ČESKOU REPUBLIKU V NOVÉ DISTRIBUČNÍ SÍTI
Společnost ITW, výrobce exkluzivní značky amerických
tmelů a podkladových materiálů EVERCOAT, změnila
svoji evropskou distribuční síť. Po 5 letech úspěšného
zavádění této značky získal AutoFit výhradní zastoupení
pro Českou republiku.
Obliba tmelů EVERCOAT meziročně dynamicky roste a naše
společnost zaznamenala v roce 2020 35% nárůst prodejů
oproti roku 2019. V letošním roce očekáváme další cca 20%
růst, což jednoznačně dokazuje, jak je moto naší společnosti
"Kvalita se vyplatí" nadčasové.
Kompletní informace o našem sortimentu produktů značky
EVERCOAT naleznete na stránkách www.evercoat.cz nebo
na našem zákaznickém portálu eshop.autofit.cz.

REKVALIFIKACE AUTOLAKÝRNÍK
Představujeme vám akreditovaný rekvalifikační kurz
pro Autolakýrníky, který naše společnost nabízí z titulu
Autorizované osoby, kterou jsme se stali v roce 2019 po
splnění všech podmínek dle zákona č.179/2006 Sb.
Nabízíme rekvalifikace v oboru:
➢
➢

Autolakýrník – přípravář (23-018-H)
Autolakýrník – finální povrchová úprava (23019-H)

Rekvalifikační kurz jeho účastníky seznámí se všemi
aspekty opravárenského lakování vozidel, jak po
praktické, tak i po teoretické stránce a připraví je plně na
práci autolakýrníka.
KOMU JE PROGRAM URČEN?
✓
✓
✓
✓
✓

Zaměstnancům, kteří v oboru pracují a chtějí
získat nové znalosti či odborné osvědčení
Pro kvalifikované osoby, kteří si chtějí zvýšit,
doplnit či dále rozvíjet své znalosti
Podnikatelům a majitelům lakoven, kteří chtějí či
potřebují profesní znalosti
Všem zájemcům o rekvalifikaci
Nezaměstnaným se zájmem o obor

PRŮBĚH KURZU
Autolakýrník – přípravář
✓ Kurz obsahuje teoretickou a praktickou výuku.
✓ Délka obou částí je stanovena dle vstupního
testu podle stávajícího stupně znalostí.
Autolakýrník – finální povrchová úprava
✓ Kurz obsahuje teoretickou a praktickou výuku.
✓ Délka obou částí je stanovena dle vstupního
testu podle stávajícího stupně znalostí.
Jak probíhá výuka?
✓ Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
✓ Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60
minut.
✓ Výuka nepřesáhne 8 hodin denně.
✓ Výuka probíhá pouze v pracovní dny, na
požádání je možné zařadit i soboty.
✓ Praxe je realizována v souladu se zákoníkem
práce.
MÍSTO KONÁNÍ
Teoretická i praktická část kurzu, stejně jako závěrečná
zkouška před autorizovanou osobou společnosti AutoFit
se konají na jednom místě, a to ve školicím středisku a
výukových prostorech společnosti AutoFit, Vídeňská
296/112a, Brno.

DALŠÍ INFORMACE
Co je předpokladem pro absolvování kurzu?
✓ Dosažení minimálně dokončeného základního
vzdělání;
✓ Zdravotní způsobilost
✓ Vstupní test pro zjištění úrovně odborných
znalostí.
Jak se přihlásit do kurzu?
✓ Přes webové stránky www.autofit.cz nebo
odesláním e-mailu na info@autofit.cz s
uvedením
zájmu,
do
předmětu
uvést:
Rekvalifikace.
✓ Následně budete kontaktování pověřenou
osobou ze společnosti AutoFit, která Vám sdělí
možný termín příští rekvalifikace a další postup.
Co získají účastníci?
✓ Osvědčení o absolvování rekvalifikačního
programu od autorizované firmy AutoFit.
✓ Osvědčení o úspěšném složení závěrečné
zkoušky od autorizované firmy AutoFit.
✓ Výuční list v případě provedení souhrnné
závěrečné zkoušky oboru Autolakýrník 23-61H/01 u odborné autority (= jakákoliv střední
automobilová škola v ČR, která vyučuje obor
Autolakýrník).
V případě zájmu o rekvalifikační kurz nás neváhejte
kontaktovat na tel. +420 608 602 080 nebo e-mailem na
info@autofit.cz, socha@autofit.cz. Informace najdete
také na našich webových stránkách www.autofit.cz.
Těšíme se na Vás!

PAINTMANAGER® XI
INTUITIVNÍ – INTELIGENTNÍ – JEDNODUŠŠÍ
Představujeme vám nejnovější generaci softwaru pro správu barev –
PAINTMANAGER® XI. Tento intuitivní software pracující v reálném čase
umožňuje lakýrníkům efektivně vybírat vhodnou recepturu a namíchat
správnou barvu pro každou zakázku a manažerům zase umožňuje řídit svůj
podnik tak, aby maximalizovali efektivitu a ziskovost.
Hlavní výhody tohoto softwaru:
•

•
•
•

Jednoduché dotykové uživatelské rozhraní, které lze používat na
jakémkoli podporovaném zařízení včetně osobních počítačů a
tabletů.
Vylepšená funkce vyhledávání umožňující intuitivnější výběr barev a
správu vlastních receptur.
Vylepšená obrazovka pro míchání propojená s váhou s možností
ruční korekce.
Vylepšená sada reportů, která vám pomůže řídit vaše podnikání.

Nejefektivnější je tento software ve spojení s kompaktním spektrofotometrem
Rapidmatch GO, jediným zařízením, které měří barvu odstínu z 5 úhlů!

Intuitivní rozhraní
Jednoduché, dotykové
a moderní rozhraní pro
nové zkušenosti s
mícháním barev.

Inteligentní
vyhledávání

Efektivnější
reportování

Nové, inteligentní a
přesné vyhledávání
barvy podle receptury.

Přizpůsobitelné reporty
pro efektivnější
sledování a řízení
podnikání.

SOUTĚŽ – VYHODNOCENÍ
V minulém vydání našeho čtvrtletníku jste opět měli možnost zasoutěžit si o originální tričko
MoonWalk. Stačilo správně odpovědět na otázku:
JAKÁ JE DOBA SCHNUTÍ NOVÉHO ČIRÉHO LAKU NEXA P190-8002?
Správná odpověď zní:
DOBA SCHNUTÍ NOVÉHO ČIRÉHO LAKU P190-8002 JE 5 MINUT PŘI 60° C.
Ze správných odpovědí, které jste nám zasílali, byl vylosován pan Miroslav Žváček, kterému
tímto ještě jednou gratulujeme. Věříme, že mu tričko udělalo radost
Nezapomeňte sledovat další vydání našeho časopisu, abyste nepropásli soutěž v některém
s příštích čísel.

OSMIMĚRKA
Pojďte si zpříjemnit léto vyluštěním naší osmisměrky. Pokud nám zašlete správné znění tajenky s uvedením vašich kontaktních
údajů a adresy na e-mail: cervena@autofit.cz, obdržíte od nás malou pozornost

Tajenka:

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: +420 608 602 902, praha@autofit.cz

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

