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LAKÝRNÍK CAMP 2022 
PŘÍPRAVY V PLNÉM PROUDU
INOVACE, ZÁBAVA, VZDĚLÁVÁNÍ PRO LAKÝRNÍKY
Společnost Interaction připravuje již třetí ročník vzdělávacího programu formou 
workshopů v kempech určeném pro lakýrníky. Přípravy jsou již v plném proudu. 

V letošním roce po dvouleté odmlce 
a omezování osobního kontaktu jsme 
mohli opět začít připravovat další 
v pořadí již třetí ročník vzdělávacího 
programu formou workshopů 
v kempech určeném pro lakýrníky pod 
příznačným názvem „LAKÝRNÍK CAMP“. 

V minulých letech se společnost Inter-
action rozhodla inovovat tradiční soutěž 
Lakýrník Cup novou akcí ve stylu pra-
covních workshopů – s názvem Lakýr-
ník Camp, jehož úspěšný první ročník 
proběhl v roce 2017 a v roce 2019 se 
s velkým úspěchem uskutečnil druhý roč-
ník. Cílem této inovace je zapojení ještě 
většího počtu účastníků (lakýrníků) do 
akce s využitím prostorného prostředí, 
které umožňuje komplexní předvedení 
nového produktového portfolia a školení, 
s následnou výměnou zkušeností v poho-
dové atmosféře kempů.

Akce se bude konat vždy v pátek/
sobotu po dobu 4 týdnů od 20. 5. do 
24. 6. 2022. Akce je určená především 
pro zákazníky (lakýrníky) společnosti In-
teraction s.r.o. Akce je celorepubliková, 
tzn. je určená pro všechny regiony dle 
působnosti. Již nyní máme přes 250 při-
hlášených účastníků. Součástí worksho-
pů jsou prezentace významných 
dodavatelů společnosti Interaction, 
kteří se právě chtějí přiblížit lakýrníkům 
formou těchto pracovních workshopů
s využitím prostorného prostředí, které 
umožňuje komplexní předvedení no-

vého produktového portfolia a školení. 
Mezi partnery akce, kteří se již těší na 
představení svých produktových novi-
nek, nechybějí značky Spies Hecker, 3M, 
SATA, Carsystem, SIA a Kwasny. 

Mimo zajímavé prezentace v příjemném 
prostředí kempů čeká na návštěvníky 
losování o zajímavé ceny, které si pro ně 
připravili zúčastněný dodavatelé a spo-
lečná večeře, po které je volná zábava 
a doprovodný program. 

Akce se konají vždy v pátek/sobotu po 
dobu 4 týdnů od 20. 5. do 24. 6. 2022. 

20. 5. 2022
Kemp Chlumec nad Cidlinou

27. 5. 2022
Caravan camp Valek, Chrustenice

10. 6. 2022
Caravan camp Valek, Chrustenice

24. 6. 2022
Kemp HRANICE

Cílem je představení nových produktů/
technologií a sdílení zkušeností volnou 
formou. Akce se vždy zúčastní také 
zaměstnanci IA z technického a obchod-
ního úseku.

Více informací u obchodních zástupců 
společnosti Interaction nebo na strán-
kách www.interaction.cz.  
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A E R T E C ™  Y O G A
Svářečská kukla

www.clean-air.cz

Svářečská kukla

ww

Svářečská kukla 
se samostmívací 
kazetou.

Vhodná pro většinu 
svářečských metod 
včetně TIG.

Technická data
Objednací kód 2600941077

Hmotnost 470 g

Rozměry 330 mm / 210 mm / 290 mm

Samostmívací kazeta AerTEC® X-100

Rozměry 110 x 90 mm

Velikost zorného pole 100 x 52 mm

Ochranná fólie 115 x 104 mm

Materiál Svářeská kukla - ABS

Samostmívací kazeta - ABS

Ochranná fólie - polykarbonát

Norma / třída ochrany EN 175 B

EN 166 1B

EN 379 1/1/1/2

Skladovací podmínky

Provozní podmínky

– 10°C až + 55°C, vlhkost 20 - 95 % Rh

+ 10°C až + 40°C, vlhkost 20 - 95 % Rh

Kompatibilní příslušenství a náhradní díly na vyžádání

2 278,00 Kč 
bez DPH
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INTERACTION NOVĚ NABÍZÍ AKREDITOVANÝ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ 
KAROSÁŘ PRO OPRAVY KAROSERIÍ

PAINTEXPO 2022 

Rádi bychom Vás informovali, že naše společnost obdržela rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o udělení akreditace
pro rekvalifi kační kurz „Karosář pro opravy karoserií“. Společnost 
Interaction tím rozšiřuje svou nabídku již zaběhlých akreditovaných 
rekvalifi kačních kurzů Autolakýrník - přípravář a Autolakýrník - fi nální 
povrchová úprava. 

Opravy karoserií automobilů je 
specifi cká oblast, ve které je dlou-
hodobě velký nedostatek pracovní-
ků. Absolventi tohoto rekvalifi kač-
ního kurzu následně vždy najdou 
uplatnění na trhu práce. Opravy 
karoserií vozidel je ale i zodpověd-
ná práce, která vyžaduje specifi cké 
odborné znalosti. 

Nově akreditovaný kurz jeho účast-
níky seznámí se všemi aspekty oprav 
karoserií vozidel, jak po praktické, 
tak i po teoretické stránce a připraví 
je plně na práci karosáře. Účastníci 
kurzu v našem školicím středisku 

pracují s nejmodernějším vybave-
ním, materiály a technologiemi.

Tento kurz koresponduje s poža-
davky profesní kvalifi kace Karosář 
pro opravy karoserií (23-111-H), 
která je součástí Národní soustavy 
kvalifi kací. Rozsah kurzu je 158 ho-
din včetně závěrečné zkoušky.

Rekvalifi kační kurz Karosář pro 
opravy karoserií je určen zejmé-
na pro osoby, které si chtějí zvý-
šit svou kvalifi kaci nebo nemohou 
nejít pracovní uplatnění ve svém 
původním oboru. V neposlední řadě 

může tento kurz pomoci pracov-
níkům úřadů práce při zařazování, 
nebo rekvalifi kaci našich nezaměst-
naných spoluobčanů. 

V tuto chvíli společnost Interaction 
již tradičně otevírá v letních mě-
sících termíny pro akreditované 
rekvalifi kační kurzy:

Rekvalifi kační kurz – Autolakýrník 
přípravář: 12. 7. – 26. 7. 2022

Rekvalifi kační kurz – Autolakýrník 
fi nální povrchová úprava: 
27. 7. – 10. 8. 2022

Více informací získáte na stránkách 
www.interaction.cz.

Michal Kirchner
Brand manager
michal.kirchner@inreraction.cz

Specialisté společnosti Interaction vyrazili do Německa na 
výstavu PainExpo 2022, aby shlédli největší novinky na trhu. 
Mezi nejvýznamnějšími dodavateli nechyběla značka SATA, 
která představila své produktové novinky. Již se těšíme na 
setkání v rámci našich Lakýrník kempů, kde budou zástupci 
značky SATA moci představit a prakticky ukázat i našim zákazníkům. 
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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  30. 6. 2022.
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Petr S. z Ostravy, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží Stylová zástěra 
a bluetooth reproduktor Spies Hecker … ideální společníci na letní grilování.

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

michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka).

Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Petr S. z Ostravy, kterému tímto gratulujeme.


