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MILÍ ČTENÁŘI,

letošní rok jde pomalu do � nále, a přes-
tože ještě nenastala ta správná vánoční 
atmosféra, přinášíme Vám letošní posled-
ní vydání dvouměsíčníku Ferdinand. Rok 
2020 byl pro všechny z nás obrovskou vý-
zvou a zkušeností především, jak obstát 
ve zkoušce různých bezpečnostních opat-
ření, překážek v souvislosti s COVID-19. 
Tým Interaction tato nová zkušenost ještě 
více semkla. Naši obchodní zástupci se 
této výzvy nezalekli a i nadále byli a stále 
jsou oporou našim zákazníkům. Již deset 
let Vám prostřednictvím Ferdinandu 
přinášíme novinky a různé zajímavosti ze 
světa lakoven a karosáren. 

Chtěli bychom Vám poděkovat 
za dosavadní spolupráci, které 
si moc Vážíme a i v dalším 
roce budeme připraveni Vás, 
naše partnery, podporovat 
a být nápomocní. Nadále 
Vás budeme plně informovat o novinkách 
prostřednictvím společných akcí, našich 
časopisů, webových stránek nebo stále 
více oblíbeného Facebooku.

Chtěli bychom Vám popřát krásné svátky, 
bohatého Ježíška, krásný Nový rok 
a v tom roce 2021 Vám i všem vašim blízkým
hlavně zdraví, lásku, klid a pohodu. 

Vše pro karosárnu a lakovnu

Limitovaná edice kalendáře 
INTERACTION 2021 právě 
vychází!!! 

Společnost Interaction by Vám ráda předsta-
vila exkluzivní limitovanou edici kalendáře 
pod příznačným názvem „České mistrovské 
kousky“. Rok co rok jsme Vám představovali 
jedinečné kalendáře „MASTER PIECES“ znač-
ky SPIES HECKER. Každý rok se do výběru 
hlásilo mnoho unikátních kousků i z České 
republiky od našich zákazníků a naše společ-
nost byla hrdá na to, že obstáli ve výběru 
a vždy se od roku 2012 podařil alespoň jeden 
kousek z české dílny umístit na stránky těch-
to kalendářů. V letošním roce však poprvé 
v historii nastala změna a z německé cent-
rály Spies Hecker přišla zpráva o nahrazení 
kalendáře „MASTER PIECES“, novým typem 
kalendáře z prostředí automobilových 
závodů. Jelikož se i v letošním roce přihlásilo 
nespočet nádherných a jedinečných kousků 
z českých dílen, rozhodli jsme se v tradici 
kalendáře „MASTER PIECES“ pokračovat, 
v podobě vydání vlastního, historicky prv-
ního kalendáře společnosti INTERACTION 
2021. V tomto kalendáři si nejenže připo-
meneme všechny české mistrovské kousky, 
který viděl celý svět, ale připravili jsme si pro 
Vás i nové unikáty, které byly letos v letních 
měsících nafoceny. Tento jedinečný kalendář 
můžete vyhrát i v naší tajence. 

V době od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021 
je naše společnost z důvodu celo� remní 
dovolené uzavřena. Těšíme se na Vás 
v roce 2021! 

Váš tým Interaction

A co nám přinesl rok 2020?

Přestože bylo v letošním roce pořádání 
různých akcí značně omezeno, i tak se událo 
spoustu zajímavých událostí. V létě úspěšně 
proběhl další rekvali� kační kurz v oboru 
Autolakýrník přípravář a Autolakýrník 
– � nální povrchová úprava. V tomto roce 
byl neobvyklý velký zájem, což potvrzuje 
maximální naplnění jeho kapacity. Navíc do-
stala společnost Interaction od Ministerstva 
školství novou akreditaci na další tři roky. 
V oblasti vzdělávání jsme spustili nový 
projekt na podporu vzdělávání škol v oboru 
Karosář a mimo jiné se naše společnost podí-
lí na systému mistrovské zkoušky a mistrov-

ských kvali� kací, jehož přípravu, organizaci 
a provádění samotné mistrovské zkoušky 
budou zajišťovat Hospodářská komora ČR 
a Agrární komora ČR. 

Za nejpřísnějších bezpečnostních opat-
řeních se nám podařilo i několik význam-
ných projektů jako například instalace 
rovnacího rámu FI.TIM u dealera Volvo 
a dále například výstavba nové lakovny 
Lexus Průhonice nebo nová lakovna ve 
vývojovém centru Škoda Auto – Česana. 
O těchto projektech se dočtete mimo jiné 
také uvnitř tohoto vydání.
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VÝSTAVBA NOVÉ LAKOVNY 
V LUXUSNÍM SHOWROOMU LEXUS V PRŮHONICÍCH

NOVINKY

VÝSTAVBA NOVÉ LAKOVNY 
VE VÝVOJOVÉM CENTRU ŠKODA AUTO – ČESANA

Společnost Interaction jako dlouholetý part-
ner významného klienta Lexus Průhonice 
navrhla a realizovala výstavbu zbrusu nové 
lakovny, která byla během letních měsíců le-
tošního roku předána do provozu. Výstavba 
obsahovala nejnovější a nejmodernější lako-
vací technologie významného výrobce USI 
ITALIA. V tomto případě se jednalo o dvě pří-
pravná pracoviště a lakovací box s komplet-
ní vzduchotechnikou. Tyto technologie jsou 
mimo jiné vybaveny nejmodernějšími prvky 
pro ochranu životního prostředí. 

Lakovna je navržená pro nejefektivnější vy-
užití nejmodernějších pracovních postupů, 
včetně přípravy pro případné budoucí rozší-
ření provozu.  Zajímavosti z průběhu stavby

Zajímavá a pro naši společnost Interaction, 
jako asi pro všechny ostatní, zcela nová zku-
šenost, byla výstavba během krizové situace 
nastalé díky celosvětové koronavirové pan-
demii. V průběhu výstavby nás tato krize také 
zasáhla a to zejména z hlediska bezpečnost-
ních opatření a dodržování původně pláno-
vaných termínů dokončení výstavby. I v této 
těžké situaci naše společnost obstála a dodr-
žela své závazky.

Oproti původnímu plánu jsme také dodali 
řešení vzduchotechniky pro dodané techno-
logie. Díky � exibilitě a našemu individuální-
mu přístupu k zákazníkovi ani toto nebylo 
překážkou. 

Přejeme našemu významnému partnerovi 
Lexus Průhonice mnoho pracovních úspěchů 
při prodeji a bezproblémovém servisu těchto 
luxusních vozů a mnoho spokojených zákaz-
níků.

Souběžně probíhal i další zajímavý projekt co 
do velikosti, tak i provedení výstavby…

Společnost Interaction navrhla a realizovala 
výstavbu zbrusu nové lakovny v nově posta-
vené budově vývojového centra Škoda Auto 
- Česana. Výstavba obsahovala nejvyšší řadu 
nových lakovacích technologií významného 
výrobce USI ITALIA. V tomto případě se jed-
nalo se o dvě přípravná pracoviště, dva la-
kovací boxy s kompletní vzduchotechnikou 
a míchací místnost. Samozřejmostí je, že tyto 
nové lakovací technologie odpovídají těm 
nejpřísnějším požadavkům na ochranu život-
ního prostředí. 

V prostorách nové lakovny budou probíhat 
� nální úpravy a lakování nových prototypů, 
z nichž některé bude možné v budoucnu 
spatřit na silnicích v podobě sériově vyrábě-
ných aut. 

Zajímavostí je to, že se prostor lakovny nachá-
zí až ve čtvrtém podlaží nově postavené bu-
dovy a to, že pod našimi technologiemi jsou 
přímo ve stropu zabudované 90 cm hluboké 
odsávací kanály, což činí tento projekt zcela 
výjimečný. Příprava projektu trvala téměř dva 
roky a spolupracovali jsme s architekty již od 
prvních skic nové budovy.

Přejeme naší nejvýznamnější automobilce 
mnoho pracovních úspěchů a těšíme se na 
výsledky jejich designové práce na příštích 

modelech. Společnost Interaction je hrdá na 
to, že mohla dodáním a instalací nových tech-
nologií přispět k realizaci nové lakovny.

Výrobek Obsah
Ochranný krém v tubě 3M 250 ml

Ochranný a ošetřující krém 3M 1,4 litrů

Ochrana rukou

Výrobek Obsah
Tekuté mýdlo 3M 1,4 litrů

Odmašťovací čisticí prostředek na ruce 3 M 1,4 litrů

Čisticí prostředek na ruce 3M odstraňující lak, tmel a lepidlo 250 ml

Čisticí prostředek na ruce 3M odstraňující lak, tmel a lepidlo 1,4 litrů

Čištění rukou

Výrobek Poznámka
Jednoduchý dávkovač 1,4 l Pouze pro výrobky o obsahu 1,4 l !

Dávkovače

3M neustále vyvíjí a vylepšuje své produkty a jejich výkonnost, na základě potřeb zákazníků 
z oblasti autoopravárenství. Rádi bychom Vám představili produktové novinky společnosti 3M 
v oboru autoopravárenství, které jsou k dispozici u obchodních zástupců společnosti Interaction.

3M™ Grippy brusné archy & hoblík

Brusný arch 3M™ Grippy je určen k ručnímu broušení při přípravě 
a dokončování nátěrů a barev.

✔ Vynikající brusný výkon při broušení za mokra i za sucha

✔ Protikluzná vrstva umožňuje snadné použití

✔ Vynikající výkon pro efektivní řešení ručního broušení

Ruční vytlačovací pistole pro novinku Metal Filler

Je ideální pro 3M Metal Filler

3M™ FC Epoxy Metal Filler, 180 ml

3M™ Směšovací tryska pro 3M™ FC EpoxyMetal Filler

3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish Sada na leštění

3M Systém péče o ruce 
– existující portfolio rozšířené o další užitečné produkty

Novinka
3M™ Perfect It™ 1 
kroková lešticí pasta, 1 kg
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Luštění s Ferdou
Vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka).
Termín pro odeslání tajenky je do  20. 12. 2020.
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Vojtěch T. z Hradce Králové, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží Kalendář Interaction 2021 
a sadu power banky s perem

INTERACTION s.r.o. 
Tel.: +420 251 817 493, +420 602 398 444
E-mail: ferdinand@interaction.cz, interaction@interaction.cz


