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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé, 

 léto se nám pomalu chýlí ke svému závěru, plavky a kraťasy pomalu stří-

dáme za bundy a čepice a měnící se barevná škála přírody kolem nás hlásá, že se 

blíží podzim. Abychom vám následující chladnější dny alespoň trochu zpříjemnili, 

přinášíme vám nové vydání našeho čtvrtletníku Autofit Expres.   

 Představíme vám naše nové webové stránky, které jsme pro vás spustili 

během léta, dočtete se informace o praktických odkalovačích značky KingAir, připo-

meneme vám důležitost pravidelné údržby lakovací kabiny, poohlédneme se za III. 

MoonWalk Roadshow a také vám nabídneme pár užitečných školení, které jsme 

naplánovali do konce letošního roku. 

 Věříme, že to pro vás budou užitečné a zajímavé informace. Přejeme vám 

příjemné čtení a také pohodové podzimní dny. Děkujeme za vaši přízeň i spolupráci! 

Váš AutoFit 

 

  

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY www.autofit.cz 

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER 

V rámci zlepšování našich služeb a také díky snaze držet 

krok s moderními technologiemi a designy jsme pro vás 

v srpnu letošního roku spustili inovované webové 

stránky www.autofit.cz. 

Naším hlavním cílem při vývoji stránek bylo, aby byly co 

nejpřehlednější, uživatelsky příjemné, a hlavně aby 

poskytovaly co nejobsáhlejší informace o nabízených 

produktech, službách, ale i našich novinkách či speciál-

ních akcích. 

Na stránkách tak najdete informace o jednotlivých pro-

duktech a produktových řadách z oblasti 

autoopravárenství, průmyslu, doplňkového materiálu 

nebo vybavení lakoven a karosáren, dále pak ucelený 

přehled o nabízeném školení včetně nabídky profesní 

kvalifikace v oboru Autolakýrník, informace o našich po-

skytovaných službách a popisu spolupráce s odbornými 

školami a mnoho dalšího.  

Samozřejmostí je responzivní zobrazení v jakémkoliv 

zařízení, ať už se jedná o notebook, tablet nebo mobilní 

telefon.  

Věříme, že se vám naše nové stránky budou líbit, že na 

nich najdete veškeré informace, které potřebujete, a po-

kud byste přeci jen měli nějaké poznatky či připomínky 

nebo vám nějaký obsah chyběl, neváhejte nás kontakto-

vat na e-mail cervena@autofit.cz.  

 

NOVÉ WEBOVÉ 

STRÁNKY 

www.autofit.cz 

http://www.autofit.cz/
mailto:cervena@autofit.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEPARÁTORY STLAČENÉHO VZDUCHU  

Představujeme vám sortiment separátorů stlačeného vzduchu 

značky KingAir®.  

Jedná se o unikátní technologii kombinovanou pouze v jednom 

zařízení, sloužící k odstranění kondenzátu, oleje a pevných částic 

ze systému stlačeného vzduchu a technických plynů dle ISO 8573. 

Tradiční systémy používají pro čištění stlačeného vzduchu různá 

zařízení, jako jsou separátor vody, filtr pevných částic a konden-

zační sušička, které mají za úkol snížit tlakový rosný bod. Tato 

zařízení spotřebují hodně energie a vyžadují častou údržbu a 

výměnu jednorázových filtračních vložek. Všechna tato zařízení je 

možné nahradit jedinou jednotkou KingAir.   

Odstranění vody >99,9999% 

Odstranění nečistot do 0,2 µm > 90% 

Odstranění oleje 0,01 mg/m3 > 91% 

Bez ztráty účinnosti v závislosti na tlaku a průtoku 

Nulové provozní náklady (zařízení bez filtračních vložek) 

 

V nabídce je ucelená produktová řada separátorů KingAir® s tla-

kem do 70 bar a průtoky od 60 l/min.  

 

Jak KingAir funguje? 

 

1) Stlačený vzduch vstupuje do portu prostřednictvím primární 

komory, kde směrové změny proudění způsobí cyklónovou 

rotaci vzduchu; 

 

2) Vzduch prochází přes malé prstence, které způsobí rychlou 

expanzi. V tomto procesu se odstraní až 98 % z kapalné fáze; 

 

3) Kapalná fáze klesá na spodní část filtrační jednotky, kde se 

shromažďuje a pak se odpustí (manuálně nebo automaticky); 

 

4) Vzduch následně prochází přesně navrženou vícestupňovou 

separační kaskádou, kde dochází ke shlukování částic a tím i 

jejich separaci od média; 

 

5) Stlačený vzduch je pak vyčištěn a zbývající aerosolové čás-

tice jsou odstraněny; 

 

6) Výsledkem je čistý a suchý stlačený vzduch. 

 

Pokud by vás zajímalo více informací nebo jste chtěli konkrétní na-

bídku, kontaktujte, prosím, našeho obchodního zástupce. 

Odkaz na video prezentaci 

na YouTube 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FILTRY DO LAKOVACÍCH KABIN 

Technologie povrchových úprav a sušení, zvláště v auto-

mobilovém průmyslu, vyžadují komplexní řešení filtrace 

vzduchu. Při stále se zvyšujících nárocích na kvalitu po-

vrchové úpravy je nutné zajistit co nejlepší podmínky pro 

čistotu přiváděného vzduchu s ohledem na provozní pod-

mínky. 

Věděli jste, že náklady na energii při zanesených fil-

trech v kabinách jsou mnohem vyšší než náklady na 

pravidelnou výměnu filtrů?  

Filtry jsou jedna z nejdůležitějších součástí lakovací ka-

biny. Filtrace vzduchu se skládá ze dvou procesů, a to: 

• záchyt prachových částic na přívodu vzduchu 

• odfiltrování přestřiku barvy při lakování. 

Pravidelná výměna filtrů by měla být zcela automa-

tická, protože vám ušetří nejen náklady na energie, ale i 

zdraví všech pracovníků, a v neposlední řadě pak také 

možné nedokonalosti a problémy při samotném lakování, 

které by mohly vést k nutným opravám.  

 

  

V naší nabídce naleznete kompletní sortiment potřeb-

ných filtrů, jako jsou: 

• Předfiltr G3 EW-150 

• Stropní filtr Sawatex 

• Podlahové filtry Paint Stop 

• Rámečkový předfiltr  

• Kapsový filtr  

• a další včetně potřebného příslušenství… 

Pokud si nejste jistí, v jaké stavu se vaše filtry nachází, 

neváhejte se na nás obrátit, domluvíme u vás návštěvu 

našeho technika, který provede revizi a případně vám do-

poručí výměnu včetně konkrétní nabídky. 

 

Schéma filtrace lakovacího boxu: 

1. předfiltr 

2. stropní filtr 

3. podlahový filtr 

4. rámečkový předfiltr 

5. kapsové filtry / filtry s aktivním uhlím 

 

Víte, že jak výše zmiňované filtry, tak i veškerý náš na-

bízený sortiment naleznete na našem zákaznickém 

portálu eshop.autofit.cz? Stačí být registrovaný a bu-

dete mít přístup nejen k ucelenému katalogu našich 

produktů, ale také k historii vašich objednávek a faktur. 

Zároveň si můžete objednávat zboží opakovaně jedním 

kliknutím pomocí kopie předchozí objednávky, můžete si 

ukládat produkty do „oblíbených“, abyste je rychleji našli, 

máte přehled o našich aktuálních prodejních akcích, které 

si snadno přidáte do košíku, a mnoho dalšího. 

Pokud ještě své přihlašovací údaje nemáte, vyplňte for-

mulář na stránkách eshop.autofit.cz nebo nám neváhejte 

zavolat nebo napsat na eshop@autofit.cz a my vám ob-

ratem zašleme heslo, pomocí kterého získáte všechny 

výhody, které vám náš zákaznický portál přináší. 

Váš AutoFit 

eshop.autofit.cz 

mailto:eshop@autofit.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Termín konání 
Datum uzávěrky 

přihlášek 
Název školení Podrobný popis 

19.-20.10.2021 15.10.2021 Koloristika 
Základní principy, eliminace vnějších vlivů při 
výběru odstínu, barvocit a posouzení odchy-
lek odstínu, metody rychlého tónování barev. 

9.11.2021 5.11.2021 
Přijímací technik – 
lakovna 

Kalkulace opravy, návrh vhodných technolo-
gií, příprava povrchu, tmelení, aplikační 
techniky, aplikace základu, plniče, báze, či-
rého laku, technika rozstřiku, leštění. 
Organizace průběhu opravy, fázování čin-
nosti, význam volby materiálů. 

30.11.-1.12.2021 26.11.2021 
Vrchní krycí laky / 
Aquabase Plus 

Nejlepší způsoby aplikace s ohledem na typ 
opravy, minimalizace spotřeby bází se systé-
mem SG, úspory času efektivním urychlením 
sušení, opravy báze, technika rozstřiku. 

NABÍDKA ŠKOLENÍ  

Auto Fit, spol. s r.o. 

BRNO: Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987, 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 

 

MOONWALK ROADSHOW III. - OHLÉDNUTÍ 

Téměř po roce jsme pro vás opět nachystali vybraná odborná školení, která se uskuteční v našich školicích prosto-

rech v Brně na ulici Vídeňská. Pokud budete mít zájem se některého ze školení zúčastnit, neváhejte nám zaslat vaše 

kontaktní údaje na info@autofit.cz s uvedením názvu školení. Informace naleznete i na našich webových strán-

kách www.autofit.cz, kde je ke stažení přihláška ke školení. 

 

Ve dnech 15.-24.09.2021 jsme v rámci již III. MoonWalk Roadshow opět přestavili unikátní automatické míchací 

zařízení MoonWalk, a to jak v našem školicím středisku v Brně, tak také na různých místech v celé České republice.  

V průběhu této Roadshow jsme navštívili celkem 10 významných servisů.  

Pokud byste i vy měli zájem, abychom vás s MoonWalk Vanem navštívili v rámci IV. MoonWalk Roadshow, kterou 

plánujeme v termínu 8.-12.11.2021, neváhejte již nyní kontaktovat zodpovědného zástupce naší firmy pana Dušana 

Starečka, tel.: +420 725 997 739, e-mail: starecek@autofit.cz a domluvit se s ním na konkrétním dnu a čase, ve 

kterém cca 30minutovou prezentaci ve vašich prostorech uskutečníme. Těšíme se na váš zájem! 

mailto:info@autofit.cz
mailto:praha@autofit.cz
http://www.autofit.cz/
mailto:info@autofit.cz
http://www.autofit.cz/
mailto:starecek@autofit.cz

