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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé, 

 léto se nám pomalu chýlí ke svému závěru a my s napětím očekáváme, co 

nám přinese blížící se podzim. Věřme, že nebude tak náročný a chaotický, jako bylo 

letošní jaro. A abychom Vám ty následující dny alespoň trochu zpříjemnili, přinášíme 

Vám nové vydání našeho čtvrtletníku Autofit Expres.   

 V tomto čísle se dočtete informace o novém tmelu EVERCOAT Rage Ultra 

Xtra s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, představíme Vám nový čirý lak Nexa 

Autocolor P190-6870, ukážeme Vám, že s námi se můžete vydat naprosto jiným a 

modernějším směrem a opět si budete moci zasoutěžit o zajímavou cenu. 

 Přejeme Vám příjemné čtení, pohodové podzimní dny, a hlavně obchodní 

úspěchy neovlivněné dopady stávajícího strašáka v podobě Covid-19. A nezapomí-

nejte, že nás můžete kontaktovat v jakékoliv situaci, jsme připraveni Vám poradit, 

pomoci a vyjít vstříc. Děkujeme za Vaši přízeň! 

Váš AutoFit 

 

  NOVINKA – EVERCOAT RAGE ULTRA XTRA 

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER 

V minulém vydání našeho čtvrtletníku jsme Vám představili 

polyesterový základový plnič EVERCOAT OPTEX™ Su-

per Build 4:1, jehož hlavní předností je patentovaná 

technologie OPTEX – po aplikaci tohoto plniče je povrch 

růžový, během broušení pak mění svou barvu na šedou a 

tím zvýrazní nerovnosti povrchu, jako jsou škrábance, póry, 

vystouplá místa apod.   

Nyní Vám představujeme další novinku v sortimentu 

kvalitních amerických tmelů EVERCOAT, a to prémiový 

tmel Rage Ultra Xtra, který se vyznačuje prodlouženou do-

bou zpracovatelnosti až 40 minut. Tmel je brousitelný již 

po 2 hodinách od aplikace a je určený na opravy větších 

ploch nebo opravy při vysokých teplotách vzduchu. Lze ho 

míchat s tmelem Rage Ultra a upravit si tak dobu zpraco-

vatelnosti dle vlastní potřeby a pracovních podmínek. 

Tento tmel také obsahuje patentovanou složku 

ECORESIN™, díky níž je povrch jemný, hladký a lesklý a 

broušení tak mnohem snazší.  

Tmel zakoupíte také na našem zákaznickém portálu 

eshop.autofit.cz nebo nás neváhejte kontaktovat. 

 

Odkaz na video s názornou ukázkou 

práce s tímto tmelem na našem 

YouTube (v AJ). 

Kompletní sortiment produktů značky 

EVERCOAT najdete na stránkách: 
 

 
 

www.evercoat.cz 

eshop.autofit.cz 

http://www.evercoat.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOVINKA – ČIRÝ LAK NEXA AUTOCOLOR P190-6870 

Nexa Autocolor usiluje o to, aby na trh přinášela stále nové 

produkty a procesy oprav, vynikající kvalitu barev a speciali-

zované nástroje a služby pro zajištění zvyšující se kvality, 

produktivity a ziskovosti lakoven. Proto vyvinula tento nový 

prémiový lak HS P190-6870. Jedná se o akrylátový 2slož-

kový čirý lak, který je optimalizovaný pro použití na báze 

Nexa Autocolor 2K & AQUABASE® Plus. 

 

Je vhodný pro všechny typy oprav a nabízí snadnou aplikaci 

buď konvenčně ve 2 vrstvách nebo v 1 kroku na 1,5 vrstvy. 

Čirý lak HS P190-6870 se dodává se třemi typy tužidel a ši-

rokou škálou ředidel, se kterými se mísí v poměru 2:1:0.5, 

což zajišťuje excelentní výsledky při jakékoliv teplotě vzdu-

chu. 

 

Díky efektivnímu času sušení a snadnému použití se může 

P190-6870 pochlubit skvělým výsledným efektem bez sté-

kání nebo stárnutí. 

 

➢ VYSOKÁ KVALITA 

➢ SNADNÁ APLIKACE 

➢ SKVĚLÝ VZHLED 

 

NEXA AUTOCOLOR® se letos stala jednou ze tří lokálně schválených autoopravá-

renských značek nátěrových systémů v České republice pro výrobce osobních 

automobilů značky ŠKODA AUTO a Hyundai. Tato nová partnerství znamenají, že 

mnohem vice autolakoven na českém trhu může těžit z výhod použití inovativních 

produktů a služeb značky Nexa Autocolor, kterou v České republice zastupuje právě 

naše společnost AutoFit. To zahrnuje průkopnickou platformu vodou ředitelných bází 

AQUABASE® Plus a revoluční automatickou míchačku odstínů MOONWALK™, 

stejně jako následná školení a podporu ”MVP” (Most Valuable Partner). 

Jedná se o přelomový krok, jelikož polovinu prodaných nových vozů v České repub-

lice tvoří právě vozy značky ŠKODA a téměř 10 % vozy značky Hyundai. My máme 

nyní otevřené dveře k tomu nabízet materiály Nexa Autocolor i do těchto autorizo-

vaných servisů a budovat si tak síť nových partnerů. Velice se na tuto spolupráci 

těšíme! 

 

NOVÁ SMLUVNÍ SPOLUPRÁCE – ŠKODA AUTO, HYUNDAI 

Odkaz na oficiální tiskovou zprávu společnosti 

PPG ohledně nového schválení materiálů 

Nexa Autocolor pro ŠKODA AUTO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AUTOFIT – ZCELA NOVÝ SMĚR PRO LAKOVNY 

 

Společnost AutoFit je již více než 28 let odborní-

kem v oblasti lakování vozidel. Po celou tuto 

dobu přinášíme na trh inovativní produkty a 

technologie, které vám, našim zákazníkům, uleh-

čují práci, zvyšují efektivitu vašich lakoven a 

pomáhají vám dosahovat vyšších zisků.  

Mezi významné inovace v posledních letech patří napří-

klad: 

1992 – Aquabase = první vodou ředitelný lakovací systém 

pro autoopravárenství  

1994 – Fast Aquadry = patentovaný sušicí systém pro 

Aquabase  

1998 – Spectral Grey = jedinečný systém šedé škály od-

stínů všech plničů  

1999 – UV Speed Primer = první plnič pro spotové opravy 

vytvrzovaný UV zářením  

2002 – PaintManager = první windows software a hard-

ware pro koloristiku 

2007 – Aquabase Plus = první vodou ředitelný lakovací 

systém II. generace 

2008 – Aquabase Plus Motorový prostor = první vodou 

ředitelný systém pro opravy motorového prostoru 

2011 – EcoPlus Füller = první opravárenský plnič vyrá-

běny z drcených PET lahví 

2012 – Samonivelační základ Selfleveling Primer = první 

základový plnič mokrý do mokrého bez broušení KTL 

2013 – Daisy Wheel = první plně-automatické míchací za-

řízení pro míchání barev Aquabase Plus 

2017 – P190-8000 Expres Plus Clearcoat = nejrychlejší 

čirý lak na českém trhu  

2019 – MoonWalk = první polo-automatické míchací zaří-

zení  

A proč vyjít vstříc inovacím? Každý náš nový produkt 

nebo technologie přináší vaší lakovně lepší parametry 

nalakovaného povrchu (odolnost, UV stálost), zároveň 

přináší značnou úsporu nákladů na opravy (úspora 

provozních nákladů, snížení spotřeby, náhradu práce la-

kýrníka automatem) a v neposlední řadě zkrácení času 

opravy.  

To vše pro vás znamená, že dokážete za kratší čas a 

s menším počtem pracovníků provést více oprav a tím 

samozřejmě vydělat více peněz! 

Rádi vás přesvědčíme o tom, že s námi nabere vaše 

podnikání zcela jiný směr – směr budoucnosti, automa-

tizace a modernizace! 

 

 

AutoFit = ZCELA NOVÝ SMĚR 

» INOVACE « 

» AUTOMATIZACE « 

» MODERNIZACE « 

Naše lakovací systémy Nexa Autocolor a PPG jsou 

doporučovány značkami: 

Rotogen – skvělý automatický pomocník 

pro míchání barev, šetří čas lakýrníka, 

součástí jsou adaptéry pro různé objemy 

kelímků až do objemu 1,4 L. 

Daisy Wheel – první plně-automatické 

míchací zařízení, žádné chyby, 100 % 

přesnost odstínu i pro malé množství 

barvy, čisté pracovní prostředí. 

Moonwalk – revoluční polo-automatické 

míchací zařízení, vše v jednom vč. 

přesné váhy, čtečky čárových kódů, tis-

kárny štítků, spektrofotometru a PC. 

Spektrometr Rapidmatch GO – kom-

paktní, měří pouhých 17 cm, měření z 5 

úhlů, velký dotykový displej, LED světlo, 

připojení pomocí wi-fi nebo USB kabelu. 

PaintManager – intuitivní software pro 

správný výběr receptury, propojení se 

SPFM, zahrnuje i řadu manažerských 

modulů pro efektivní řízení provozu.    

Zákaznický objednávkový portál 

eshop.autofit.cz – jedinečný nástroj pro 

každého, kdo chce mít své objednávky a 

dokumenty pod kontrolou. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOUTĚŽ O ZAJÍMAVOU CENU 

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 

 

PŘEDVÁDĚCÍ PRODEJNÍ AKCE 

Pojďte si s námi opět zasoutěžit, tentokrát o slušivé tričko 

s logem EVERCOAT. Stačí, když nám do 31.10.2020 za-

šlete správnou odpověď na soutěžní otázku spolu 

s uvedením kontaktních údajů. My následně vylosujeme jed-

noho výherce, kterému výhru předáme. Trička jsou na výběr 

z velikostí M, L, XL a XXL.  

Soutěžní otázka zní: 

KDE SE VYRÁBÍ TMELY EVERCOAT?  

Nápovědu na správnou odpověď naleznete na webových 

stránkách www.evercoat.cz nebo na našich stránkách 

www.autofit.cz. 

Své odpovědi nám zasílejte na e-mail hejnalova@autofit.cz. 

Nezapomeňte uvést Vaše jméno, adresu a telefonní číslo, 

abychom Vás v případě výhry mohli kontaktovat a domluvit si 

předání výhry. 

 

I v létě jsme za vámi vyjeli, abychom vám představili naše nové produkty a celkově vás seznámili s naším sortimen-

tem. Tentokrát jsme vás navštívili u Kolína v přístavišti Klavary a opět se prezentovaly produkty značek Nexa 

Autocolor, Alca CZ – brusivo Sia, Festool (pod záštitou firmy MMFit) a dalších. Do konce roku pro vás máme ještě 

několik akcí nachystaných, tak nás sledujte i na našem FB (facebook.com/www.autofit.cz), aby vám žádná z těchto 

akcí neunikla! A jak se tato akce vydařila se můžete podívat v této fotogalerii: 
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