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léto se nám pomalu blíží ke svému konci. Věříme, že jste si užili čas
dovolených se svými nejbližšími a načerpali sluníčko do závěrečných měsíců tohoto
roku. Užijte si ještě chvíli odpočinku a přečtěte si nové vydání našeho časopisu
autofit expres, ve kterém se dozvíte informace o novinkách, můžete se
zúčastnit naší soutěže nebo se nechte inspirovat k výhodné investici. Představíme
Vám totiž přípravná stání PREPKLEEN, která jsou výborným doplňkem lakovacích
kabin SAIMA. Jsou nezbytným vybavením pro ty, kteří mají zájem na zvyšování
profitu své lakovny.
Přejeme Vám, ať jsou blížící se chladnější dny pro Vás příjemným
osvěžením po horkém létě a pokud se rozhodnete investovat, je právě nyní ten
správný čas. Jsme připraveni poskytnout Vám maximální podporu a komplexní
servis.

Váš AutoFit

NOVÁ OCHRANNÁ FOLIE GLASCLEAN
Rádi bychom Vám představili další skvělou novinku
v našem sortimentu. Jedná o speciální folii
GLASCLEAN, která slouží k ochraně oken, světel a
technologického vybavení v lakovacích kabinách.

NOVINKA

Tato folie je samolepicí, transparentní a velice snadno
se aplikuje i následně odstraňuje. Díky jejímu použití
ochráníte lakovací kabinu před znečištěním a ušetříte
tím čas s následným úklidem.
Folie je vyrobena z pevného materiálu, který brání
protržení. Aplikuje se pomocí speciální houby, která
brání tvorbě bublin. Jednoduše natáhnete potřebnou
délku folie, houbou uhladíte a odříznete. Následně folii
zatlačíte do rohů, aby dokonale přilnula a kabina je
připravena k lakování. Houbu je třeba objednat zvlášť,
není součástí balení!
Podle doporučení výrobce stačí měnit folii jednou za
čtyři týdny. Po jejím odstranění nezůstávají stopy
lepidla.
Rozměry: role 30 m x 70 cm.

Ceníková cena

746,- Kč bez DPH
za 1 roli
Proces aplikace folie
GLASCLEAN můžete
shlédnout ve videu na
našem Youtube

POSOUVÁME HRANICE V LAKOVÁNÍ…

PŘÍPRAVNÁ STÁNÍ PREPKLEEN
V minulém vydání jsme se věnovali lakovacím
kabinám společnosti SAIMA, v tomto čísle Vám
představíme přípravná stání PREPKLEEN, která
byla navržena jako nástroj pro zvýšení kapacity
lakovacího provozu. Jsou dodávána jako optimální
doplněk lakovacích kabin SAIMA a měly by být
součástí každé lakovny, které záleží na
zvyšování profitu a kapacity provozu.
Přípravná stání jsou využívána k přípravě a
drobnému lakování. Tím se šetří vytíženost
lakovacího boxu, ve kterém následně může probíhat
pouze finální lakování a tím je možné zvládnout
více zakázek najednou. Každé přípravné stání je
vybaveno odsáváním, díky čemuž se udržuje
příjemné a čisté pracovní prostředí bez výparů a
prachových částic. Tyto nečistoty jsou před
výstupem do venkovního prostoru filtrovány, takže
neznečišťují životní prostředí.

INFORMACE

Stejně jako kabiny i přípravné stání je možné
přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivých
provozů.

Dodává se v různých rozměrech a v různém
vybavení, např. s hydraulickým zvedákem, PVC
závěsy, policemi apod.
Jelikož máme s dodávkami lakovacích kabin a
přípravných stání mnohaletou zkušenost, jsme
připraveni poskytnout Vám komplexní poradenství a
služby na té nejvyšší úrovni. Stačí, když nám sdělíte
své představy a my pro Vás navrhneme kompletní
studii včetně technologického osazení, doporučíme
Vám nejoptimálnější rozložení i konkrétní vybavení
tak,
aby maximálně
vyhovovalo
Vašemu
konkrétnímu provozu. Samozřejmostí pro nás také
je asistence s potřebnou legislativou.
Potřebujete-li snížit základ pro výpočet daně za
letošní rok, je investice do nové lakovací kabiny
či přípravného stání značky SAIMA tou
správnou volbou!
Kontaktujte nás, pomůžeme Vám rozhodnout se,
zda a jaká investice pro Vás bude nejvhodnější!
Jsme Váš profesionální partner.

UKÁZKA REALIZACÍ USKUTEČNĚNÝCH U NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ:
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1. ARAVER CZ, s.r.o., Vlčnov
2. AUTO JIHLAVA s.r.o., Jihlava
3. Autospol Uherské Hradiště, s.r.o., Uherské Hradiště
4. RENOCAR, a.s., Brno

Kompletní katalog lakovacích
kabin a přípravných stání
SAIMA ke stažení na našem
webu www.autofit.cz

AKCE
akce

AKCE „600+1“ NA BRUSIVO HERMES
Kupte 600ks brusných kotoučů Hermes VC 152/154
D150 17 děr jakékoliv zrnitosti P40-P500 a získejte
k tomu jako dárek 1ks nosného talíře v hodnotě
1.590,- Kč za symbolických 50,- Kč bez DPH! Zásobte
svou lakovnu na zimu brusivem Hermes právě nyní!

600 ks

+

Brusné kotouče VC 152/154 se vyznačují dlouhou
životností a vysokým úběrem materiálu díky ostrým
abrazivním zrnům z korundu. Velmi dobře se přizpůsobí
oblým plochám díky flexibilní podložce z latexového
papíru odolné proti opotřebení.

1 ks á
50,- Kč

Leták s podrobnými informacemi naleznete na
našem webu www.autofit.cz/akce. Akce platí do
30.11.2018 nebo do vyprodání akčních zásob!

NEJRYCHLEJŠÍ ČIRÝ LAK ZA SUPER CENU
Pouze do konce října máte jedinečnou možnost pořídit
si nejrychlejší čirý lak P190-8000 za nejnižší
možnou cenu. Zakoupíte-li si 2 sady, získáte navíc
jako dárek pratelnou kombinézu 3M v hodnotě 875,Kč ZDARMA! Požadovanou velikost uvádějte do
objednávky. Dostupné jsou velikosti: M, L, XL, XXL.

+

EXPRESNÍ ČIRÝ LAK - sady

ks
v sadě

akce
1 sada

akce
2 sady

P190-8000/E5

1

4 185 Kč

3 613 Kč

P210-8817/E2.5

2

4 743 Kč

4 076 Kč

cena za 1 sadu

-

8 929 Kč

7 688 Kč

celkem za balíček

-

8 929 Kč

15 377 Kč
+ dárek

Akce platí do 31.10.2018 nebo do vyprodání akčních zásob.
Na ceny se nevztahují žádné další slevy.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Ukázka aplikace expresního
čirého laku P190-8000 na
našem Youtube

AKCE

Expresní čirý lak P190-8000 je aktuálně nejrychlejší
čirý lak na světovém trhu. K jeho úplnému vytvrzení
stačí pouhých 5 minut při teplotě 60°C. Leštit můžete
ihned po vytvrzení. Je vhodný jak k lakování jednoho
dílu, tak celého vozu.

SOUTĚŽ

SOUTĚŽ

Pojďte si s námi opět zasoutěžit o lahev lahodné whisky. Stačí,
když nám do 15.11.2018 zašlete správnou odpověď na soutěžní
otázku spolu s uvedením kontaktních údajů. My následně
vylosujeme jednoho výherce, kterému výhru předáme.

Soutěžní otázka zní:
JAK ČASTO JE ZAPOTŘEBÍ KALIBROVAT NOVÝ
SPEKTROFOTOMETR RAPID MATCH GO?
Nápovědu naleznete na našich webových stránkách
www.autofit.cz nebo vyluštěním níže uvedené osmisměrky 😊
Správné odpovědi zasílejte na e-mail hejnalova@autofit.cz.

PLÁN ŠKOLENÍ

Přinášíme Vám přehled školení na druhou polovinu roku 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

23.10.-24.10.2018

2 dny

16.10.2018

Brno

Speciální aplikace

Opravy třívrstvých perletí, sušení pomocí
IČ zařízení, zlepšení procesů

13.11.2018

1 den

06.11.2018

Brno

Vrchní krycí laky
AQP

Způsoby aplikace, minimalizace spotřeby
bází se systémem SG, úspory času,
opravy, techniky

27.11.2018

1 den

20.11.2018

Brno

SMART opravy,
novinky

Stanovení poškození vhodných pro
lokální opravu, příprava, tmelení a
aplikační techniky, nové produkty

Termín konání

Název

Popis

OSMISMĚRKA

OSMISMĚRKA

Uvařte si kávu a vyluštěte si naši další osmisměrku. V tajence navíc naleznete odpověď na soutěžní otázku
„Jak často je nutné kalibrovat nový spektrofotometr RapidMatch Go“.
BARVY

LAKOVNA

QUICKLINE

BOX

LAKY

REVO

BRUSIVO

LEPENÍ

ROTOGEN

BRÝLE

LEŠTIČKA

SAIMA

DAISY

MASKA

SATA

EVERCOAT

MÍCHÁNÍ

SPREJ

FILTROVÁNÍ

MIPA

STĚRKA

FLEXISANDER

NÁTĚR

STŘÍKÁNÍ

FOLIE

OCHRANA

SUŠENÍ

HADICE

PAPRSEK

TMEL

KABINA

PÁSKA

VÁHA

KAPOTA

PISTOLE

VYSAVAČ

KAROSÁŘ

PLECHOVKA

VZDUCH

KOMBINÉZA

PODVOZEK

KOTOUČ

PRAVÍTKO

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

