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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,

OBSAH – rubriky:

letošní rok se chýlí ke svému závěru a blíží se nejkrásnější svátky v roce.
Předtím, než nastanou, najděte si chvilku v předvánočním shonu a přečtěte si nové
vydání našeho firemního čtvrtletníku Autofit Expres.

➢ AutoFit – distributor AIRO
➢ Shrnutí roku 2021
➢ 3M PPS Typ V – novinka
➢ Představení aplikace Nexa
Autocolor Product App
➢ P190-8002 – expresní lak
➢ Soutěž
➢ PF 2022

Opět je plný zajímavých informací – informujeme vás o získání exkluzivního zastoupení pro prodej produktů značky Airo-Chemie v ČR, ohlédneme se za
uplynulým rokem 2021, představíme vám novinku v sortimentu produktů 3M, dále
vás seznámíme s novou aplikací Nexa Autocolor ProductAPP a na závěr nechybí
ani možnost zasoutěžit si o dárkový poukaz MALL.cz v hodnotě 500 Kč.
Přejeme vám, abyste závěr roku prožili co nejpříjemněji v rodinném kruhu
svých nejbližších a abyste do nového roku vstoupili plni optimismu a elánu. V příštím
roce se budeme těšit na další skvělou spolupráci s Vámi. Děkujeme za Vaši přízeň!
Váš AutoFit

AUTOFIT = EXKLUZIVNÍ DISTRIBUTOR AIRO CHEMIE V ČR
V letošním roce ukončila svou podnikatelskou činnost
společnost Ing. Pavel Mládek – AIRO CS, která v České
republice zastupovala německou značku AIRO-CHEMIE.
Na základě dohody jsme převzali podnikatelské aktivity a
stali jsme se tak exkluzivním dodavatelem produktů
značky AIRO-CHEMIE do České republiky.
Portfolio produktů tvoří:
Dvousložkové polyesterové systémy: tmely na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic, které pokrývají
širokou škálu aplikací od oprav automobilů až po práce s
kamenem a mramorem;
Dvousložkové epoxidové systémy: výrobky vhodné
zejména pro stavbu lodí a člunů.
Dvousložkové akrylátové systémy: bezbarvé laky, základy a plniče.
Speciální produkty: ochranné spreje proti korozi, spreje
na ochranu podvozků, těsnící tmely aj.

Možné způsoby využití:
➢
➢
➢
➢
➢

Polyesterové tmely pro profesionální použití
Polyesterové tmely pro domácí použití
Tmely na kámen a mramor
Epoxidové systémy pro profesionální stavbu lodí a
člunů
Doplňkové speciální výrobky

Ať už se používají v oblasti autoopravárenství, stavby lodí
a člunů, kamene a mramoru nebo v jiných aplikacích, jsou
tyto výrobky precizně vyvinuty a navrženy tak, aby vyhovovaly speciálním požadavkům jednotlivých aplikací.
Kompletní nabídku naleznete na našem zákaznickém portálu eshop.autofit.cz, případně nahlédněte do katalogu
na našem webu www.autofit.cz.
Potřebujete-li poradit, který z produktů by byl pro vaše potřeby nejvhodnější, neváhejte kontaktovat svého
obchodního zástupce.

Kompletní nabídka
eshop.autofit.cz

Ucelený katalog
produktů v AJ/NJ

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER

SHRNUTÍ ROKU 2021
I přesto, že uplynulý rok opět nebyl z těch nejjednodušších díky pandemické situaci, podařilo se nám
uskutečnit mnoho úspěšných realizací a udržet, a dokonce zlepšit hospodářský výsledek firmy. Tento
pozitivní trend nás moc těší a vděčíme za něj nejen našim zaměstnancům, ale především vám, našim
zákazníkům!
Z úspěšných realizací bychom rádi zmínili instalace několika dalších automatických míchacích zařízení
MoonWalk. Velkou radost však máme zejména z růstu
vašeho podnikání, jelikož jsme v letošním roce instalovali v průměru 1 technické zařízení měsíčně (ať už to
byla lakovací kabina, přípravné stání, sušicí zařízení IREVO nebo odsávací stěna). Věříme, že tento pozitivní
trend bude následovat i v roce nadcházejícím.

mohli sami vyzkoušet. I v příštím roce plánujeme tyto
Roadshow pořádat, jelikož je ještě mnoho z vás, kteří
mají o prezentaci zájem, ale prozatím se na ně nedostalo
z důvodu obsazenosti termínů.
Hlavním milníkem v příštím roce bude bezesporu 30.
výročí založení naší společnosti. Uvidíme, co nám
doba dovolí, ale pokud to jen trochu půjde, rádi bychom
toto významné výročí oslavili společně s vámi.
Těšit se určitě můžete na speciální akce a nabídky, které
pro vás v průběhu roku nachystáme a o kterých se brzy
dozvíte.
Letošní rok tak hodnotíme jako velice úspěšný a těšíme
se na vše, co nám přinese právě příští jubilejní rok 2022!

Letos jsme pro vás během celého roku pořádali také MoonWalk Roadshow (celkem jich bylo 6), v rámci kterých
jsme vás navštěvovali s naším unikátním MoonWalk Vanem, jehož vnitřek je přestavěný na plnohodnotné
míchací zařízení, které jste si během těchto návštěv

NOVINKA – JEDNORÁZOVÉ KELÍMKY 3M PPS TYP V
Představujeme Vám novinku v sortimentu produktů 3M
– jednorázové míchací kelímky PPS TYP V. Kelímky
jsou určeny všem, kteří pro přípravu a aplikaci upřednostňují průtokový systém.
Kelímky jsou dostupné ve 2 velikostech (700 mL a 400
mL) s víčky, v nichž jsou integrovaná sítka o hustotě
125 mic (pro barvy na vodní bázi) nebo 200 mic (pro
ostatní materiály).
Na spodní části kelímku je umístěn otočný vzduchový
ventil pro snadnou manipulaci a regulaci průtoku materiálu. Po uzavření ventilu a otočení kelímku vzhůru
nohama je možné v nich skladovat nespotřebovaný
materiál, což předchází plýtvání a znamená to značnou
úsporu materiálu.
Shrnutí hlavních výhod systému 3M PPS TYP V:
✓

Objednávejte na
eshop.autofit.cz

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Odkaz na prezentaci
na www.autofit.cz

vhodné pro většinu běžně používaných stříkacích
pistolí a systém 3M Accuspray
filtr součástí víčka
hustota sítka 125 nebo 200 mic
barevné rozlišení víček dle hustoty sítka
otočné uzavírání/otevírání průtoku materiálu
2 velikosti kelímků 400 a 700 mL
nevyžaduje žádné adaptéry pro spojení s pistolemi SATA
rychlejší sestavení
zacvakávací víčko bez závitu – závit se nemůže
zanést barvou
možnost skladování nespotřebovaného materiálu

NOVÁ APLIKACE NEXA AUTOCOLOR PRODUCT APP
Seznamte se s novou aplikací NEXA AUTOCOLOR ProductApp. Tato aplikace přináší zcela nový způsob
přístupu k informacím o jednotlivých produktech, a to nejen značky Nexa Autocolor, ale i PPG, MaxMeyer nebo
Selemix.
Díky uživatelsky přívětivému prostředí umožňuje tato
nová aplikace vyhledat výrobek podle kategorie, názvu
produktu, kódu produktu nebo jednoduchým naskenováním čárového kódu na plechovce, a to pomocí
fotoaparátu na chytrém telefonu nebo mobilním zařízení.
Na stránce produktu je ve výchozím nastavení uvedena
nejoblíbenější kombinace tužidla a ředidla. Samozřejmě si můžete vybrat i svou preferovanou kombinaci
tužidla a ředidla a technické údaje se podle toho aktualizují. U hlavních produktů si navíc můžete prohlédnout
názorná videa o tom, jak je správně používat. Cílem aplikace ProductApp je usnadnit vám každodenní práci.

Aplikace je ke stažení jak na Google Play, tak v App
Store, je tedy dostupná pro jakékoliv mobilní zařízení. Po
instalaci není třeba žádné registrace, aplikaci můžete ihned využívat k vyhledávání potřebných informací.

S PRÉMIOVÝM ČIRÝM LAKEM P190-8002 UŠETŘÍTE NEJEN ČAS,
ALE I PENÍZE ZA NÁKUPY!
Kupte si sadu prémiového čirého laku P190-8002/E5 s tužidlem a ředidlem
a získáte od nás poukaz na nákup v obchodní galerii MALL.cz v hodnotě
1.500 Kč!

DÁRKOVÝ
CERTIFIKÁT

Prémiový čirý lak Express Plus Clearcoat P190-8002 je určený pro aplikace na
báze 2K® a AQUABASE® Plus.
Express Plus Clearcoat P190-8002 je aktuálně nejrychlejší čirý lak dostupný
na trhu; vyžaduje pouze 5 minut sušení při 60˚C nebo 20 minut při 40˚C. Výsledkem jsou značné úspory času a energie.
Objednávejte na objednavky@autofit.cz nebo kontaktujte svého obchodního
zástupce. Nabídka platí do 31.1.2022 nebo do odvolání.

1.500 Kč

SOUTĚŽ
Se závěrem roku jsme si pro Vás opět přichystali soutěž, a to
o dárkový poukaz MALL.cz v hodnotě 500 Kč. Stačí, když
nám správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí
při losování výherce.
Soutěžní otázka zní:

500 Kč

V JAKÉM ROCE BYLA ZALOŽENA SPOLEČNOST AIROCHEMIE GmbH & CO?
Nápovědu na správnou odpověď naleznete na webových
stránkách www.autofit.cz nebo na www.airo-chemie.com.
Své odpovědi nám zasílejte na e-mail cervena@autofit.cz
nejpozději do 15.2.2022, kdy vylosujeme jednoho výherce.
Nezapomeňte uvést Vaše jméno, adresu a telefonní číslo,
abychom Vás v případě výhry mohli kontaktovat a domluvit
se na předání.

PF 2022

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: +420 272 704 492, mobil: +420 608 602 902, praha@autofit.cz
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