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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,
přinášíme vám první vydání našeho čtvrtletníku autofit expres v letošním roce. V roce, do kterého jsme vstupovali plni nadějí a očekávání, zda se
pandemie uklidní a my se budeme moci navrátit k běžnému životu.
Situace se vyvíjí jinak, než bychom si asi přáli, ale naděje na konec pandemie již existuje v podobě vakcíny a vyvíjeného léku. Pojďte si alespoň zlepšit náladu
přečtením našeho čtvrtletníku plného informací o novinkách a nabídkách, případně
si můžete pro radost zasoutěžit o originální tričko MoonWalk.
Přejeme vám hodně zdraví, radosti z jara a hodně nápadů do podnikání.
Zkusme myslet positivně a současnou situaci uchopit jako příležitost něco změnit
nebo nově nastavit. My jsme připraveni být v tom s vámi a stojíme při vás, neváhejte
nás kdykoliv kontaktovat!
Váš AutoFit

NOVINKA 3M – PERFORMANCE SPRAY GUN
Představujeme vám novinku v sortimentu 3M - stříkací
pistoli 3M™ Performance Spray Gun 2v1. Jde o měnitelný systém stříkání (gravitační nebo tlakové). Tento
systém nahrazuje 2 různé pistole. Je použitelný pro širokou škálu materiálů. Pistole je velmi lehká a kompozitové
tělo pistole odolává nárazům. Je zcela kompatibilní se
systémem 3M PPS 2.0. Další výhodou je snadná údržba,
kdy pistole zůstává čistá, mění se pouze trysky. Díky tomu
snižuje náklady a čas nutný k čištění klasické pistole. Je
neustále připravena na nanášení barvy – nikdy se nezašpiní.
Hlavní výhodou je univerzálnost – pistole je použitelná
jak pro gravitační, tak pro průmyslové tlakové nanášení
barvy.
Gravitační systém stříkání je určen primárně pro autolakovny, a to pro stříkání plniče, barev a laků. K dispozici
jsou různé velikosti trysek pro různé materiály.

Pomocí speciálního kitu je možné pistoli snadno a rychle
přestavět na tlakové nanášení barvy.
Tlakový systém stříkání je určen primárně pro průmyslové lakovny a je vhodný i k aplikaci lepidel, tmelů
a obdobných materiálů. I v tomto systému jsou k dispozici
různé velikosti trysek pro různé materiály.

Prezentační video na
našem YouTube

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER

VYBAVENÍ KAROSÁREN
Kromě vybavení lakoven vám nabízíme i kompletní vybavení karosáren. V nabídce máme veškerý sortiment,
jako jsou rovnací rámy a stolice, zvedáky, měřící systémy
a jiné drobné nářadí a náčiní, které pro provoz vaší karosárny potřebujete.
Máte-li zájem o konkrétní nabídku, neváhejte nás kontaktovat.

MIPA ZINK-ALU SPREJ
Představujeme vám novinku v sortimentu produktů značky Mipa =
zinkový sprej. Jedná se o vysoce kvalitní přelakovatelný sprej s obsahem zinku a hliníku, který slouží k ochraně proti korozi.
Sprej je aplikovatelný na ocel a barevné kovy. Je standardizován pro
opravy pozinkovaných dílů dle DIN EN ISO 1461.
Vlastnosti:
➢
➢
➢
➢
➢

Vysoký obsah zinku
S vysokou ochranou proti korozi, ochrana před chemickými
a mechanickými vlivy
Teplotní odolnost až do +300 ° C
Vhodný pro bodové svařování
Rychleschnoucí

Obsah balení: 400 mL
Ceníková cena: 178 Kč bez DPH / 1 ks

Objednávat můžete i na našem zákaznickém portálu:

eshop.autofit.cz

NOVÝ ČIRÝ LAK NEXA AUTOCOLOR P190-8002
Představujeme vám zbrusu nový čirý značky Nexa Autolor – Express Plus Clearcoat P190-8002 určený pro
aplikace na báze 2K® a AQUABASE® Plus.
Pokročilá technologie použitá v tomto novém čirém laku
poskytuje vše, co zákazník očekává: vysokou rychlost
(vedoucí k úsporám energie a času), snadné použití (jednoduchá aplikace a dobrý rozliv) a špičkový výsledný
povrch – při opravě jakéhokoliv rozsahu.
Express Plus Clearcoat 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 bez nutnosti investic do drahého
vybavení. Tento lak je tak velice užitečný i při opravách
hybridních automobilů, jelikož je minimalizován čas sušení při vysoké teplotě.

A jak nový čirý lak hodnotí naši technici po aplikační
zkoušce v našem školicím středisku?:
„Pěkně se slévá za pistolí. Velmi dobrá absorpce přeprachu.“
„Lak 8002 ve směsi je velmi čistý a čirý, ani náznak nažloutnutí.“
„Vzhled a hloubka laku je úžasná, aplikace kapot na svislo s následným položením perfektní(!).“

Odkazy na
videa na
našem
YouTube

„Rychlost sušení v boxu odpovídá popisu, sušilo se opravdu
pouze 5 minut na 60°C. Po zchladnutí byl povrch leštitelný, bezpečně vytvrzený na manipulaci.“
„Leštění super, jakýkoliv postup na černé barvě vyšel hned napoprvé, výsledky bez hologramů jednoduše a rychle.”

Jednoduše shrnuto – tento lak vykazuje opravdu vynikající vlastnosti, a hlavně může pro vaši lakovnu znamenat
značné úspory, které jsou prokazatelné. Zajímá vás víc?
Neváhejte nás kontaktovat, přijedeme k vám a lak vám
osobně předvedeme.
www.autofit.cz

RESPIRÁTORY FFP2 S CERTIFIKACÍ – SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Máme pro Vás skladem kvalitní respirátory FFP2
s certifikací k ochraně před prachem, viry a bakteriemi.
Respirátor je vybaven tvarovatelným nosním páskem,
elastickými gumičkami, bez výdechového ventilu.
Každý respirátor je balen samostatně v sáčku, 1 balení
obsahuje 10 respirátorů. Dle EN 149:2001+A1:2009,
BFE více než 95 %. Tento výrobek splňuje požadavky
evropského nařízení 2016/425 na osobní ochranné
prostředky a nese označení CE.
Nyní pro vás máme speciální zvýhodněnou cenovou
nabídku na odběry většího množství:
0-50 ks: 13,50 Kč / 1 ks
51-100 ks: 13,10 Kč / 1 ks
101-500 ks: 12,70 Kč / 1 ks
501-999 ks: 12,30 Kč / 1 ks
Od 1000 ks: 11,90 Kč / 1 ks
Cena je konečná, daň je prominuta rozhodnutím MF o
prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné
události č.j. 3369/2021/3901-2 z 1.2.2021

Objednávat můžete přímo na našem zákaznickém portálu
eshop.autofit.cz nebo e-mailem na objednavky@autofit.cz.
Nabídka platí pouze do vyprodání zásob!

SOUTĚŽ
Máme pro vás nachystanou další soutěž. Tentokrát máte možnost vyhrát originální
tričko MoonWalk. Zašlete nám do 15.05.2021 správnou odpověď spolu s uvedením
kontaktních údajů. My následně vylosujeme jednoho výherce, kterému výhru předáme. Trička jsou na výběr z velikostí L, XL a XXL.

Soutěžní otázka zní:
JAKÁ JE DOBA SCHNUTÍ NOVÉHO ČIRÉHO LAKU NEXA P190-8002?
Nápovědu na správnou odpověď naleznete na webových stránkách www.autofit.cz.
Své odpovědi nám zasílejte na e-mail cervena@autofit.cz. Nezapomeňte uvést Vaše
jméno, adresu a telefonní číslo a také požadovanou velikost trička, abychom Vás v případě výhry mohli kontaktovat a domluvit se na předání.

MOONWALK™ VAN – TOUR PO ČESKÉ REPUBLICE
V minulém vydání jsme vám představili unikátní MOONWALK™ Van, který se v únoru letošního roku za naší spolupráce vydal na cesty po České republice, aby živě představil a demonstroval automatické míchací zařízení
MoonWalk pro míchání autolaků značky Nexa Autocolor
Předvádění MOONWALK™ Van bylo zahájeno u zákazníků v okolí hlavního města Prahy a následně se přesunulo i
do dalších měst v rámci celé republiky, a to k našim stávajícím i potenciálním zákazníkům.
Unikátnost této mobilní verze MOONWALK™ Van spočívá v tom, že každý zájemce má jedinečnou možnost prohlédnout si zařízení, které v provozu přináší značné úspory a výhody díky mimořádné přesnosti vyplývající
z automatizovaného procesu míchání, což urychluje práci, zlepšuje kvalitu a maximalizuje výslednou shodu barevných odstínů.
Termíny pro předvedení MOONWALK™ Van byly na první týden rychle obsazené, jízdy budeme proto opakovat.
Máte-li i Vy zájem, abychom se za Vámi s MOONWALK™ Van vydali, neváhejte nás kontaktovat a svůj termín
si rezervovat – aktuálně se za vámi chystáme v termínu 10.-14.05.2021!

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
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