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AKTUALITY
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY „www.autofit.cz“

Jelikož se neustále snažíme vylepšovat služby, které poskytujeme našim zákazníkům, a také nasloucháme dynamicky se rozvíjejícímu 
trhu v oblasti webových prezentací, spustili jsme zbrusu nové webové stránky, které najdete na původní adrese www.autofit.cz. Cílem 
těchto nových stránek bylo zaktualizovat a maximálně zpřehlednit veškeré informace o naší společnosti, službách a produktech, 
které nabízíme. Věcný obsah stránek zůstal zachován, ale snažili jsme se o přehlednější ovládání a přístup k jednotlivým sekcím. 
Nově se zde však objevila sekce „Ke stažení“, ve které naleznete přístup k produktovým katalogům, našemu časopisu Autofit Ex-
pres, ale také nově k videím, díky nimž budete moci čerpat rady a doporučení ohledně novinek, aplikací či obsluhy různých zařízení.
Jsme si vědomi toho, že v dnešní době stále více lidí využívá k přístupu na internet svůj mobilní telefon nebo tablet. Z toho důvodu 
jsme pro vaše pohodlí zvolili responzivní design, který se vždy vhodně upraví dle rozlišení vašeho zařízení.
Doufáme, že se vám naše nové webové stránky budou líbit a najdete zde veškeré potřebné informace, které hledáte. Pokud naraz-
íte na problémy s prohlížením stránek nebo na problémy týkající se obsahu stránek, dejte nám o tom vědět. Oceníme jakýkoliv 
podnět, který povede ke zlepšení naší webové prezentace.
Tým AutoFit

ZAJÍMAVOSTI
VÝSLEDKY VÝZKUMU OBLÍBENOSTI BAREV VOZŮ ZA ROK 2015

Společnost PPG Industries zveřejnila ke dni 30. 9. 2015 výsledky 
každoročního výzkumu týkajícího se oblíbenosti barev vozů. Z výz-
kumu vyplynulo, že:
• bílá je celosvětově nejoblíbenější barvou – 35 % z celkového počtu vozů 
vyrobených v roce 2015;
• barva je rozhodujícím faktorem při výběru vozu pro 60 % dotazovaných 
spotřebitelů;
• spotřebitelé preferují metalické barvy.
Pro rok 2018–2019 představí společnost PPG Industries 64 nových barev.

 Rychle – kvalitně – pro vás!



PRODUKTOVÉ NOVINKY

FLEXIBILNÍ BRUSNÉ A TMELICÍ DESKY 
A RUČNÍ NÁŘADÍ

Společnost Auto Fit uvádí na český trh jedinečný produkt – FLEXIBILNÍ BRUSNÉ A TMELICÍ DESKY A RUČNÍ NÁŘADÍ pod značkou 
Flexisander. Jedná se o unikátní, ryze český vynález, patentovaný pro celosvětový trh. 
Nástroje Flexisander vytvářejí perfektní rovné nebo zakřivené povrchy a fungují na principu, kdy síla, která je vyvíjena na obě držadla, 
je rovnoměrně roznášena na vlastní základní desku (planžetu). To umožňuje efektivně pracovat na náročných plochách, převážně 
velkých a zakřivených. Díky své unikátnosti snižují tyto nástroje množství použitého materiálu při procesu tmelení a zásadně ovlivňují 
dobu strávenou při broušení. Váha i speciálně navržená držadla umožňují fixaci v požadované poloze a pohodlné držení. Konstrukce 
nástrojů eliminuje lidský faktor během samotné práce a zajišťuje dokonalé přizpůsobení jakémukoliv zakřivení. 
Momentálně jsou k dispozici tmelicí a brusné desky (bez odsávání nebo s odsáváním) a ruční elektrická bruska. V měsíci listopadu 
však bude na trh uvedená ruční pneumatická bruska, která je aktuálně ve fázi finálních testů a příprav. O uvedení této novinky vás 
budeme včas informovat.

VYUŽITÍ RUČNÍHO NÁŘADÍ FLEXISANDER

Tmelení
Prvním krokem by měl být vhodný výběr tmelicího nástroje. Čím rozsáhlejší povrch je třeba tmelit, tím větší tmelicí desku k tomu budete 
potřebovat. Máte na výběr tři velikosti nástrojů, které můžete použít. FFK196114 je největší tmelicí nástroj, který je téměř dva metry 
dlouhý. Tuto tmelicí desku pro tmelení rozměrných ploch obsluhují dva pracovníci zároveň. FFK100112 je střední velikost tmelicího 
nástroje. Tento nástroj je oblíben pro svoji optimální délku i poměrnou lehkost a je vhodný pro tmelení středně velkých povrchů. Ne-
jmenším nástrojem je FFK056111. Je určen pro práci na malých plochách a jedná se o nejpoužívanější tmelicí desku (stěrka). Tmel 
může být nanesen přímo na desku nebo na tmelený povrch a poté deskou roztírán. Jakmile dokončíte tmelení, můžete pokračovat 
samotným broušením.

Broušení 
Flexisander nabízí šest typů brusných nástrojů. Pro broušení rozsáhlých ploch jsou vhodné dva typy nástrojů. První z nich, FSB196114, 
obsluhují současně dva pracovníci. Druhou volbou je nástroj FSB140113, určený pro jednoho pracovníka. Nejoblíbenějšími brusnými 
nástroji jsou FSB112113 a FSB084112. Detailnímu broušení pak vyhovuje brusná deska FSB056111 a nejmenší nástroj FSB042071. 
S výběrem vhodného brusiva vám rádi pomůžeme.
Samozřejmostí je také možnost využití ruční elektrické brusky, která jako všechny ostatní nástroje umožňuje broušení ploch různého 
zakřivení.

NOVÉ TMELY A PRODUKTY                                                        

Další novinkou v sortimentu společnosti Auto Fit, spol. s r. o., jsou tmely a produkty značky Evercoat. Tmely se vyznačují hlavně svou 
neuvěřitelnou lehkostí, pružností a přilnavostí na různé povrchy, jako na holou ocel, pozinkovanou ocel, OEM laky, sklolaminát a hliník. 
Mají jedinečné brusné vlastnosti díky unikátní složce Hattonite™, která snižuje teplotu a tření způsobené agresivním broušením. Zároveň 
je možné tmely mezi sebou míchat pro dosažení optimálních vlastností, které budou při práci vyhovovat právě vám. Společnost Auto Fit 
se stává výhradním distributorem těchto produktů na českém trhu.
Neváhejte a kontaktujte nás, rádi vám tyto produkty předvedeme ve vašem provozu, abyste si je mohli sami vyzkoušet.

BRUSNÉ MŘÍŽKY 7900 SIANET & 7500 SIANET CER

Speciální struktura brusné mřížky 7900 sianet a 7500 sianet CER umožňuje bezprašnou práci s vysokým výkonem. Keramické zrno u 
7500 sianet CER zaručuje vysoký úběr materiálu a delší dobu životnosti. Otevřená struktura brusné mřížky umožňuje odvod prachu z 
celého broušeného povrchu. Tím je minimalizováno zanášení brusiva, vzrůstá doba životnosti a je zajištěno bezprašné pracovní pros-
tředí. Bezprašné pracovní prostředí chrání zdraví uživatele a přispívá k bezpečnosti práce.

Názorná ukázka použití ruční elektrické brusky

STROPNÍ FILTR SAWATEX 5357

Sortiment společnosti Auto Fit byl rozšířen o nový stropní filtr SAWATEX 
5357. Tento speciální jemný filtrační materiál je určen k použití v lakovnách 
a sušičkách jako konečná bariéra proti nasátí všech škodlivých částeček 
do pracovního prostoru. Poskytuje rovnoměrné rozložení vzduchu a ne-
jvyšší možnou kvalitu práce ve stříkacích kabinách, které jsou součástí 
montážních linek a opravárenských zařízení. Filtrační médium z vybraných 
nelámavých vláken, složené v mnoha vrstvách, umožňuje vysoký stupeň 
záchytu prachu při nejnižším rozdílu tlaku. Rovněž je tepelně spojováno 
a v celém průřezu nasyceno speciálními lepidly, čímž se zcela zamezí jeho 
třepení a odlamování vláken větších než 5 mikronů i při střídání teploty. 
Strana pro čistý vzduch je zesílena, vyhlazena a vyztužena ochrannou 
mřížkou.
Do 31. 12. 2015 máte možnost zakoupit si tento stropní filtr za speciální 
zaváděcí cenu 279 Kč/m² bez DPH.

Popis produktu
Brusné zrno 7900 sianet

žíhaný korund /
bílý korund

7500 sianet CER
keramický korund

Rozsah zrnitostí P80–P400 K80–K240

Podklad mřížka mřížka

Posyp elektrostatický elektrostatický

Pojivo pryskyřice pryskyřice



SOUTĚŽ
Zúčastněte se naší soutěže a vyhrajte láhev lahodné irské 12leté whisky!

Stačí odpovědět na naši soutěžní otázku, která zní:

Ve kterém roce zavedla společnost AutoFit na trh vůbec první 
vodouředitelné barvy – AQUABASE®?
Odpověď najdete na našich webových stránkách www.autofit.cz. Správnou odpověď na soutěžní 
otázku spolu s kompletními kontaktními údaji (jméno, firma, adresa, telefon, e-mail) nám zašlete 
e-mailem na adresu hejnalova@autofit.cz do neděle 15. 12. 2015. Do předmětu zprávy uveďte 
heslo „Soutěž“. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, kterému bude předána 
výhra. 

SUDOKU

přeje a za spolupráci děkuje
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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: +420 608 602 078, praha@autofit.cz www.autofit.cz


