autofit
expres
Číslo 2/2018
Ročník: 6

OBSAH – rubriky:
➢ RapidMatch GO
➢ Lakovací kabiny SAIMA
o

BETA, GAMMA, GRANDI MEZZI

o

Foto realizací

➢ Akce – pistole DeVilbiss
➢ Plán školení na 2. čtvrtletí
2018

Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,
jaro je v plném proudu a my Vám přinášíme další pravidelné vydání
našeho firemního čtvrtletníku autofit expres. V tomto vydání Vám opět
představíme novinky v našem sortimentu, ale hlavně se zaměříme na námi
dodávané lakovací kabiny SAIMA. Zvažujete-li, do čeho letos investovat své
finance, možná bude zrovna naše kabina tou správnou volbou! Využijte naše
zkušenosti, za poslední rok jsme vybavili více než 20 nových provozů!
Přejeme Vám příjemné jarní i letní dny a děkujeme za Vaši přízeň a
spolupráci, díky níž jsme schopni se neustále rozvíjet a zlepšovat!

Váš AutoFit

➢ Autoopravář junior 2018

NOVÝ SPEKTROFOTOMETR RAPIDMATCH GO

NOVINKA

Opět posouváme hranice v lakování, a to díky novému
spektrofotometru RapidMatch GO! Jedná se o zcela
novou generaci těchto zařízení vyvinutých pro
autoopravárenský průmysl, který přinášíme na český
trh.
Používání RapidMatch GO je velmi snadné a lze jej
ovládat pouze jednou rukou. Díky své délce pouhých
17 cm je aktuálně nejkompaktnějším 5úhlovým
zařízením, které je na českém trhu k dispozici. Vyhledá
správný odstín během několika sekund, a to i na
zaobleném povrchu.
Zařízení snadno propojíte s počítačem, tabletem či
chytrým telefonem, které mají instalovaný software
PAINTMANAGER® XI, a to buď bezdrátově za pomoci
wi-fi nebo přes USB kabel.

RapidMatch GO je vybaven velkým dotykovým
displejem, LED světlem a také zvukovou
signalizací, která upozorní na ukončené měření.
Velké ikony na displeji umožňují snadné a intuitivní
ovládání. Na displeji je také ukazatel času a úrovně
nabití baterie.
RapidMatch GO stačí kalibrovat jednou za 14 dní,
čímž značně usnadňuje práci při zachování přesných
výsledků.
Interní
kalibrační
systém
zajistí
spolehlivost při každém jednotlivém měření.
Více informací o programu se dočtete také na
našich webových stránkách www.autofit.cz.

Podívejte se také na video
na našem YouTube

POSOUVÁME HRANICE V LAKOVÁNÍ…

LAKOVACÍ KABINY SAIMA
Jelikož nám záleží na tom, abychom svým
zákazníkům dodávali ty nejkvalitnější produkty od
renomovaných firem, zastupujeme v oblasti
dodávky lakovacích kabin a přípravných stání
italskou společnost SAIMA, která se výrobě kabin
věnuje již více než 30 let, proto dokáže navrhovat
produkty k uspokojení nejvyšších požadavků
lakovacích provozů. Jenom za loňský rok jsme
instalovali více než 20 kabin u našich spokojených
zákazníků.

INFORMACE

V rámci realizace poskytujeme našim zákazníkům
komplexní poradenství a služby na té nejvyšší
úrovni. S každým zákazníkem řešíme jeho
požadavky a představy individuálně. Připravíme
kompletní studii včetně technologického osazení,
doporučíme nejvhodnější rozložení i konkrétní
vybavení tak, aby maximálně vyhovovalo potřebám
každého jednotlivého provozu dle objemu a
charakteru zakázek. Samozřejmostí pro nás také je
asistence s potřebnou legislativou.

Lakovací kabiny SAIMA jsou díky své variabilitě
vhodné téměř pro každého, ať se jedná o malou
lakovnu nebo velký průmyslový provoz. Z
nabízených tří typů – BETA, GAMMA, GRANDI
MEZZI si vybere opravdu každý. Kromě lakovacích
kabin nabízíme od značky SAIMA také přípravná
stání s vlastním ohřevem PREPKLEEN, kterým
se budeme věnovat více v příštím vydání našeho
čtvrtletníku.
Právě letošní rok by mohl být ten správný pro
investici do nové lakovací kabiny či přípravného
stání i pro Váš provoz!
Pokud tedy zvažujete pořídit si novou lakovací
kabinu, neváhejte se na nás obrátit, jsme kdykoliv
připraveni poskytnout Vám maximálně profesionální
služby a servis a plně se věnovat jakémukoliv
Vašemu individuálnímu požadavku!

UKÁZKA USKUTEČNĚNÝCH REALIZACÍ:
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1.

Instalace 4ks kabin GRANDI MEZZI ve společnosti Linde Material Handling ČR s.r.o., Velké Bílovice

2.

Instalace lakovací kabiny GAMMA ve společnosti Auto Pokorný motors s.r.o., Brno

3.

Instalace lakovací kabiny BETA ve společnosti VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí

4.

Instalace lakovací kabiny GAMMA ve společnosti RENOCAR, a.s., Brno

INFORMACE
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Ukázka instalací lakovacích kabin
včetně přípravných stání
PREPKLEEN, kterým se budeme
více věnovat v příštím vydání:
1.

ARAVER CZ, s.r.o., Vlčnov

2.

Autospol Uherské Hradiště,
s.r.o., Uherské Hradiště

3.

AUTO JIHLAVA s.r.o., Jihlava

3
3

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

PISTOLE DEVILBISS PROLite ZA SUPER CENU
+ dárek originální fotbalový míč ZDARMA

Tato nabídka se vztahuje na níže uvedené
modely a pouze na omezené množství, proto
neváhejte a objednávejte ihned! Akce platí do
vyprodání akčních zásob.

AKČNÍ
CENA

+

DÁREK
ZDARMA

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Ceníková cena
[Kč]

Akční cena [Kč]

Pistole stříkací GTI Pro LITE HVLP 1,2/1,3

11.253,-

7.090,-

PROLT-GHV251213GD

Pistole stříkací GTI Pro LITE HVLP 1,2/1,3

11.253,-

7.090,-

PROLT-GTE201213GD

Pistole stříkací GTI Pro LITE konv. 1,2/1,3

11.253,-

7.090,-

PROLT-GTE101213GD

Pistole stříkací GTI Pro LITE konv. 1,2/1,3

11.253,-

7.090,-

Obj. číslo

Popis

PROLT-GHV301213GD

AKCE

Kupte si nyní jakoukoliv pistoli DeVilbiss PROLite
z níže uvedené nabídky, a kromě extra výhodné
ceny získáte navíc zdarma jako dárek kvalitní
originální fotbalový míč!

PLÁN ŠKOLENÍ

INFORMACE

Přinášíme Vám přehled školení na měsíce květen a červen 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.
Termín konání

Doba
trvání

Uzávěrka
přihlášek

Místo

22.05.2018

1 den

15.05.2018

Brno

Smart opravy /
novinky

Určení poškození vhodných pro
lokální opravu, příprava, tmelení,
správný pracovní postup, novinky

12.-13.06.2018

2 dny

05.06.2018

Brno

Speciální
aplikace

Správný postup oprav třívrstvých
perletí, efektivní používání systému
SG, sušení pomocí IČ zařízení aj.

Název

Popis

AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2018
Ve dnech 26.-28.3.2018 proběhl již 24. ročník celostátního finále soutěže Autoopravář junior 2018. Soutěž
se konala v prostorách servisního centra ŠKODA AUTO v Kosmonosech, a to pod záštitou ISŠA Brno. Opět se
soutěžilo v kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik. Společnost AutoFit byla jako
každoročně hrdým sponzorem této akce. Velice nás těší, že se na prvních 3 místech v kategorii Autolakýrník
umístily 2 školy, které při své praxi používají lakovací systém Nexa Autocolor!

ZAJÍMAVOST

Vy se můžete podívat alespoň na pár vybraných fotografií z předávání cen vítězům, kterým i my ještě jednou
gratulujeme:

Výběr fotografií z vyhlášení vítězů
24. ročníku celostátní soutěže
Autoopravář junior 2018

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

