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MILÍ ČTENÁŘI,
letošní rok nám utekl neskutečnou 
rychlostí a je před námi samotné fi nále 
s nádechem blížících se Vánoc a vidiny 
té vánoční pohody a zaslouženého od-
počinku. Přinášíme Vám letošní poslední 
vydání dvouměsíčníku Ferdinand. Rok 
2021 byl pro všechny opět velkou výzvou 
a poučeni již z toho předešlého roku, 
jsme se všichni zdokonalili ve zkoušce, 
jak obstát v různých situacích a opatře-
ních, která nám přinesla situace 
v souvislosti s pandemií COVID-19. 
Ani tým společnosti Interaction se této 
výzvy nezalekl a přizpůsobil se vzniklé 
situaci, aby mohl být stále oporou svým 
zákazníkům a obchodním partnerům. 
Nicméně, jakmile to bylo možné, bylo 
velmi povzbuzující se s Vámi opět shle-
dat a potřást rukou jako za starých časů. 

Již jedenáct let Vám prostřednictvím 
Ferdinandu přinášíme novinky a různé 
zajímavosti ze světa lakoven a karosá-
ren. Chtěli bychom Vám poděkovat za 
dosavadní spolupráci, které si velmi 
vážíme a i v dalším roce budeme 
připraveni Vás, naše partnery, pod-
porovat a být nápomocní. Nadále Vás 
budeme aktivně informovat o novin-
kách prostřednictvím společných akcí, 
našich časopisů, webových stránek 
nebo stále více oblíbeného Facebooku 
a sociálních sítí. 

Přejeme Vám především poklidné svát-
ky, bohatého Ježíška, čas na odpočinek, 
krásný Nový rok a v nadcházejícím roce 
2022 Vám i všem Vašim blízkým hlavně 
hodně zdraví, lásku, klid a pohodu.

A co nám přinesl rok 2021?
Přestože bylo i v letošním roce pořádání 
různých akcí značně omezeno, 
i tak se uskutečnilo spoustu zajímavých 
událostí. V létě opět proběhl další akre-
ditovaný rekvalifi kační kurz v oboru 
Autolakýrník přípravář a Autolakýrník 
– fi nální povrchová úprava. Jde v po-
řadí již o 14 let zkušeností s pořádáním 
těchto akreditovaných kurzů pořáda-
ných společností Interaction. 

Zajímavým projektem byla instalace spe-
ciálního mycího zařízení iWash Aqua 6 od 
dodavatele Italmec u našeho zákazníka 
Autolak SZMEK. O tomto projektu se do-
čtete mimo jiné také uvnitř tohoto vydání.

Společnost Interaction získala díky svým 
zaměstnancům, zákazníkům a part-
nerům řadu ocenění, mezi která patří 
například ocenění v soutěži Firma roku, 
kde se opět umístila v TOP 10 Středo-
českého kraje a také obhájila své místo 
ve fi nále ryze českých fi rem v Ocenění 
Českých lídrů. Jsme hrdí, že i díky Vám 

všem se řadíme mezi největší lídry 
v našem segmentu. Finále obou soutěží 
budou známy až koncem tohoto roku. 
V příštím vydání se společně dozvíme, 
jak to vše dopadlo. 

I v letošním roce jsme se snažili podpořit 
především děti, které to neměly hned na 
začátku tak jednoduché. Každým rokem 
podporujeme projekt GALERIE SILNÝCH 
SRDCÍ pro děti z dětských domovů. Letos 
jsme se i s našimi zaměstnanci rozhod-
li podpořit Ivanku z Kosmonos, která 
bohužel neměla tak veselý vstup do 
života a na akci pořádané od společnosti 
AUTOBOND jsme v aukci pro nadaci 
LEONTÝNKA, která dlouhodobě pomáhá 
zrakově postiženým přispěli prostřednic-
tvím koupě obrazu. Jsou projekty, které 
dávají smysl, a ty rádi podpoříme. 

Vše pro karosárnu a lakovnu

Limitovaná edice kalendáře 
SPIES HECKER 2022 právě vychází!!! 

V letošním roce Vám přinášíme jedineč-
ný kalendář od společnosti Axalta, která 
má pod sebou mimo jiné lakovací mate-
riály značky SPIES HECKER. Právě těmito 
prvotřídními materiály je lakována např. 
Formule 1 z týmu Mercedes Petronas, 
o které jsme Vás informovali již začát-
kem roku, kde jsme popisovali složitý 
vývoj barvy Spies Hecker určené právě 
pro letošní sezónu F1 a symboliku a vý-
znam barev. Dále se v kalendáři můžete 
těšit na řadu vozů, ale i motocyklů ze 
světa těch nejvýznamnějších motoristic-
kých závodů světa. Proto i kalendář má 
příznačný název „ A PERFECT FINISH“. 
Snad i letošní konec roku se ponese 
v tomto duchu. Tento jedinečný kalen-
dář můžete vyhrát i v naší tajence. 

V době od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021 je 
naše společnost z důvodu celofi remní 
dovolené uzavřena. Těšíme se na Vás 
v roce 2022! 

Váš tým Interaction



str. 2/4    11-12/2021 www.interaction.cz Vše pro karosárnu a lakovnu

Mycí box iWash Aqua 6 
od spol. Italmec, spol. s. r. o.
Společnost Interaction s.r.o., distributor výrobků a produktů fi rmy  Italmec, 
spol. s.r.o., dodala a nainstalovala u svého zákazníka Autolak Szmek v Českém 
Těšíně, člena certifi kovaných servisů Colors unlimited International, první 
programovatelný mycí box iWASH 6. 

O zařízení iWash Aqua 6
• Patentovaný systém nanášení pěny 

„Active mousse“ - jeho zajímavostí je, 
že se nanáší při nízkém průtoku vody 
a nízké spotřebě chemie

• Vysokotlaké čerpadlo řízené 
frekvenčním měničem

• Modulární kabinet se svislými sloupky 
vyrobenými z pozinkované oceli, které 
jsou ošetřené polyuretanovou barvou

• Přední a zadní část opláštění je 
vyrobena z nerezové oceli AISI 304

• Nerezový podstavec
• Nerozbitné panty, zámky a ukotvení
• Speciální čerpadlo se třemi 

keramickými písty o výkonu 16 l/min. 
a 140 bar, pracovní tlak 11 l/min. 
a 100 bar

• Elektrický boiler o objemu 50 l
• Možnost nastavení teploty vody 

v boileru
• Čerpadla pro dávkování chemie 

s nastavitelným přisáváním
• Černobílý displej
• Možnost programování veškerých 

funkcí agregátu
• Možnost placení v boxu - mince, 

žetony

Mycí programy:
• Kola a hmyz
• Pěna - Active mousse
• Mytí s kartáčem
• Mytí vysokým tlakem
• Konzervační vosk
• Oplach čistou vodou

Kdo je Italmec?
Společnost Italmec je více jak 25 let 
předním prodejcem a servisním partne-
rem v oblasti technologií pro mycí cent-
ra, autosalony, čerpací stanice, samoob-
služné mycí boxy. Nabízíme zařízení 
a chemické produkty nejen pro mytí 
a údržbu osobních automobilů, ale také 
nákladních vozů, autobusů, kolejových 
vozidel, motocyklů, obytných přívěsů 
a lodí. Naše opravdu široká nabídka 
technologií se v řadě případů vyznačuje 
inovativními řešeními a patenty. V na-
bídce produktů se nachází ucelená řada 
chemických produktů, které jsou dodá-
vány dle konkrétních požadavků a jejich 
potřeb v provozu.

V případě Vašeho zájmu o produkty 
Italmec, nebo pro získání více informací, 
kontaktujte obchodní zástupce 
společnosti Interaction s.r.o. 
Kontakty naleznete přehledně 
na www.interaction.cz/kontakty.

Děkujeme svým zákazníkům 
a obchodním partnerům za důvěru 
a těšíme na další společné projekty, 
Váš INTERACTION TÝM.
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Společnost 3M slaví 30 let 
působení na českém trhu. 
Ocenila nejvýznamnější 
obchodní partnery 
3M slaví 30. výročí svého působení na polském, 
českém a maďarském trhu. Při této příležitosti se setkali 
27. října se svými  klíčovými obchodními partnery 
a zástupci společností, bez kterých by dnes 3M 
v této části Evropy neměla tak významné postavení. 
Za posledních 30 let dosáhly tyto země velkého 
hospodářského a technologického pokroku. 

Během slavnostního odpoledne byly předány jako 
poděkování za spolupráci a podporu rozvoje inovací 
a zavádění nových technologií pamětní ceny našim klíčovým obchodním 
partnerům. Mezi nejvýznamnějšího partnera v automotive odvětví patří 
bezpochyby společnost Interaction. Speciální ocenění si osobně převzal 
ředitel společnosti Interaction pan Martin Písařík. 

Novinka od
PPS™ Type V
Společnost Interaction jakožto nejvýznamnější automotive 
distributor značky 3M Vám představuje novinku PPS Type V. 

Mezi hlavní výhody a vlastnosti této produktové novinky 
patří zejména:
• Rychlejší sestavení, jelikož je fi ltr integrován do víčka 

– je jeho součástí.
• Ventilace díky otočnému uzavírání /otevírání průtoku 

materiálu.
• K dispozici jsou dvě velikosti.

- mini / midi size: PPS™ Type V 400 mL
- standard size:  PPS™ Type V 700 mL 

• Víčka jsou barevně značená dle jemnosti sítek. 
- Modrá víčka – 125 micronů
- Čirá víčka – 200 micronů

• Nevyžaduje žádné adaptéry pro spojení s pistolemi SATA.
• Víčko se snadno „zacvakne“. Absence závitu znamená, 

že závit nemůže zanést barvu. 
• Jasné symboly. 
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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  31. 12. 2021.
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Luboš B. z Ostravy, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží Přívěsek na klíče, velký hrnek SATA 
a k tomu limitovaná edice kalendáře SPIES HECKER „A PERFECT FINISH 2022“.

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


