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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé, 

léto je již definitivně za námi a před námi sychravé podzimní dny a čekání na 

Vánoce. Pojďte si toto čekání zpříjemnit přečtením našeho čtvrtletníku Autofit Ex-

pres, ve kterém Vám opět přinášíme spoustu zajímavých informací a novinek.  

Představíme Vám unikátní novinku, která mění trend v míchání barev a kterou 

jako první přinášíme do ČR - poloautomatické zařízení pro míchání barev Nexa 

Autocolor s označením MoonWalk. Dále Vás seznámíme s novým projektem, 

který jsme zahájili v září tohoto roku s názvem „Spolupráce s partnerskými školami“ 

a také Vám nabídneme naše školicí kurzy, které jsou vypsané na poslední čtvrtletí 

roku 2019. 

Věříme, že to pro Vás bude zajímavé čtení a těšíme se na naši aktivní spolupráci 

v závěru tohoto roku. 

Váš AutoFit 

 

  

OPĚT JAKO PRVNÍ V ČR PŘINÁŠÍME: 

 

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER 

Představujeme Vám unikátní 

novinku pro další desetiletí  

POLOAUTOMATICKÉ 

ZAŘÍZENÍ PRO MÍCHÁNÍ 

BAREV.  

Čtěte více na str.3 

VSTUPTE S NÁMI  

DO NOVÉ ÉRY! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACE PRO PROFESNÍ KVALIFIKACE  
 

Jelikož stále usilujeme o to, abychom Vám mohli nabízet 

co nejširší škálu produktů a služeb, zažádali jsme si u Mi-

nisterstva průmyslu a obchodu o udělení autorizace pro 

profesní kvalifikace AUTOLAKÝRNÍK – PŘÍPRAVÁŘ 

(kód 23-018-H) a AUTOLAKÝRNÍK – FINÁLNÍ POVR-

CHOVÁ ÚPRAVA (kód 23-019-H) a tyto autorizace jsme 

v červenci letošního roku získali.  

Díky udělení této autorizace jsme oprávněni k vydávání 

certifikátu o splnění podmínek HS (hodnotícího stan-

dardu) příslušné profesní kvalifikace. Splnění 

podmínek prokazuje zájemce složením zkoušky před au-

torizovanou osobou, což je nyní i naše společnost. 

Podmínky pro získání profesních kvalifikací jsou popsány 

na stránkách www.narodnikvalifikace.cz.  

 

  

Rekvalifikace v systému národní soustavy kvalifikací je 

uznávaná i úřady práce, tj. lze si zažádat o příspěvek.  

Splnění obou profesních kvalifikací umožňuje následně 

zájemci získat výuční list v oboru „Autolakýrník“, a to 

složením závěrečné zkoušky na vybrané škole, která se 

zabývá výukou autolakýrníků. I s tímto dokážeme zájem-

cům pomoci díky úzké spolupráci s vybranými 

partnerskými školami.  

Máte-li zájem o získání některé z námi nabízených pro-

fesních kvalifikací, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám 

poskytneme bližší informace.  

 

SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI ŠKOLAMI 
 

V září letošního roku jsme odstartovali projekt "Spolu-

práce s partnerskými školami". Cílem tohoto projektu 

je aktivní podíl naší firmy na výuce žáků v oboru "Au-

tolakýrník" a propojení úspěšných absolventů s 

potenciálními renomovanými zaměstnavateli. 

V dnešní době již dávno neznamená, že kdo má výuční 

list, musí dělat podřadnou práci. Právě naopak, umět ře-

meslo je ohromnou výhodou, zvláště v době 

nedostatku pracovních sil na trhu práce. Poptávka po ši-

kovných řemeslnících je stále větší, což pro úspěšné 

absolventy znamená, že si po ukončení školy mohou vy-

brat z několika pracovních nabídek tu, která je nejvíce 

osloví, a ještě mohou získat velice atraktivní platové pod-

mínky, jelikož nedostatek pracovních sil na trhu práce 

tlačí výši platů vzhůru. I toto byly jedny z důvodů, proč se 

naše firma rozhodla pro tento projekt. Školám pomů-

žeme zkvalitnit proces výuky tak, aby po vyučení byli 

absolventi schopni ihned se zapojit do pracovního pro-

cesu jako plnohodnotný zaměstnanec, a úspěšným 

absolventům zase díky znalosti trhu a bohaté síti poten-

ciálních zaměstnavatelů pomůžeme s hledáním toho 

nej... pro jejich budoucí kariéru.  

Naše podpora partnerským školám bude spočívat v 

tom, že poskytneme příspěvky na vybavení studentů 

ochrannými pomůckami, naši kvalifikovaní technici bu-

dou školy pravidelně navštěvovat a budou se aktivně 

podílet na výuce formou praktických ukázek i kontroly 

práce studentů. Školám pomůžeme při zajištění praxe 

pro studenty jednotlivých ročníků a budou-li mít studenti 

zájem, tak i při získání brigády v době prázdnin. Pro uči-

tele byly zpracovány školicí moduly dle vybraných témat 

pro jednotlivé ročníky tak, aby na konci třetího ročníku  

byl každý student připraven na složení závěrečné 

zkoušky a hlavně na samostatnou práci "lakýrníka" v 

některé z vybraných lakoven. Znalosti budou v každém 

pololetí testovány za účasti našeho technika a úspěšné 

složení zkoušky/testu bude ohodnoceno motivačním 

dárkem. Uspěje-li student u závěrečné zkoušky na 

konci 3. ročníku, získá navíce ještě kvalifikační certi-

fikát, kterým se může prokázat při ucházení se o 

zaměstnání. 

Na tuto spolupráci se školami se velice těšíme, jelikož 

věříme, že tím dokážeme zvednout povědomí o atrak-

tivnosti tohoto oboru a zároveň zvýšit úroveň 

znalostí absolventů tohoto učebního oboru. 

Aktuálně spolupracujeme s těmito středními školami: 

 

http://www.narodnikvalifikace.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOONWALK – NOVÁ ÉRA V MÍCHÁNÍ BAREV  
 

Představujeme Vám unikátní novinku pro nadcháze-

jící desetiletí = poloautomatické zařízení MoonWalk 

pro míchání barev Nexa Autocolor a PPG.  

Vývoj tohoto zařízení trval celé 3 roky a nyní udává směr, 

kterým se bude ubírat autoopravárenský průmysl v nej-

bližších letech. Automatizace a robotizace představuje 

budoucnost ve všech průmyslových oblastech - automo-

tive nevyjímaje. Tento inovativní systém šetří pracovní 

náklady, snižuje plýtvání materiálu a transformuje 

prostor míchárny v čisté a bezpečné pracovní pro-

středí. Tato robustní technologie, která se velmi 

snadno ovládá, nastavuje nový standard v oblasti au-

toopravárenství. 

První zařízení bude v nejbližších dnech instalováno 

ve firmě Renault Auto Pokorný v Brně, kde si ho mů-

žete po předchozí telefonické domluvě prohlédnout. 

Poloautomatické zařízení MoonWalk vyniká několika 

výjimečnými vlastnostmi, které nadchnou i Vás: 

✓ eliminuje plýtvání materiálem a nepořádek; 

✓ díky svým kompaktním rozměrům je možné ho 

umístit do jakéhokoliv provozu; 

✓ automatizuje proces míchání; 

✓ díky inovativnímu softwaru ušetříte čas a peníze 

(pracovník může vykonávat jinou práci, zatímco 

MoonWalk připraví potřebný odstín), navíc elimi-

nuje riziko chyby díky lidskému faktoru; 

✓ maximalizuje přesnou shodu odstínu; 

✓ generuje profit. 

 

Bližší informace,     

kalkulátor výhodnosti 

Informační brožura Video s popisem          

jednotlivých částí (v AJ) 

Video – ukázka časové 

náročnosti 1 procesu   

míchání s MoonWalk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konání Doba trvání Název školení Obsah školení 

22.-23.10.2019 2 dny Speciální aplikace 
Správný postup oprav třívrstvých perletí, efektivní 
používání systému SG, sušení pomocí IČ zaří-
zení, proces opravy motorových prostorů 

12.11.2019 1 den 
Vrchní krycí laky / Aquabase 
Plus  

Přehled materiálů, orientace v TL, stanovení po-
stupu a volby materiálu, příprava povrchu, 
aplikace bází a vrchního laku, vyhledání recep-
tury, volba pistole, dodržování zásad BOZP a PO 

20.11.2019 1 den Přijímací technik – lakovna 

Kalkulace opravy, návrh vhodných technologií, 
příprava povrchu, tmelení, aplikační techniky, 
aplikace UV základu, plniče, báze, čirého laku, 
rozstřik, leštění, opravy „na počkání“ 

26.11.2019 1 den SMART opravy / novinky 

Stanovení poškození vhodných pro lokální 
opravu, příprava povrchu, tmelení, aplikace UV 
základu, plniče, báze, čirého laku, rozstřik, leš-
tění, opravy „na počkání“, nové 2K plniče, 
expresní čirý lak, aditiv 

PLÁN ŠKOLICÍCH KURZŮ Q4 2019 

 

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 I f: facebook.com/www.autofit.cz I eshop.autofit.cz 

 

AIRBRUSH TOUR 2019 

 

V návaznosti na náš projekt „Spolupráce s partnerskými školami“ a hlavně v zájmu motivace žáků 1. ročníků učebního 

oboru „Autolakýrník“ jsme v září letošního roku ve spolupráci s profesionálním airbrushistou Petrem Pokorným zor-

ganizovali tzv. AIRBRUSH TOUR ve všech partnerských školách.  

Pan Petr Pokorný předvedl žákům své dovednosti a umožnil jim, aby si tuto speciální techniku také vyzkoušeli. Někteří 

žáci překvapili svou šikovností a díky jejich zpětné vazbě jsme přesvědčeni, že tato tour měla opravdu úspěch. Na 

ukázky z této tour se můžete podívat ve fotogalerii:     

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

