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Na přelomu května a června tohoto 
roku se uskutečnil dlouho očekávaný již 
třetí ročník workshopů od společnos-
ti Interaction pod příznačným názvem 
LAKÝRNÍK CAMP. Situace s celosvěto-
vou pandemií Covid-19 nám nedovolila 
uskutečnit akci v plánovaném roce 
2021, ale o to více se účastníci, dodava-
telé a obchodní zástupci s celým týmem 
techniků společnosti Interaction těšili 
na společné setkání v příjemném 
a pohodovém prostředí kempů 
po celé České republice. 

Jedním z dodavatelů, který mezi prvními 
potvrdil svoji účast na Lakýrník campech 
byla společnost 3M, se kterou společ-
nost Interaction spolupracuje již 
30 let. Pro účastníky si připravila pre-
zentaci především revolučního systému 
v lakování PPS pro přípravu a aplikaci 
barev, Performance Spray Gun a také 
brusivo Cubitron II na mřížce NETS. 
Na stánku Car Systém mohli účastní-
ci shlédnout celou škálu produktů od 
lakovacích materiálů včetně produktové 
novinky CC.21 X-PRESS FIVE 2K vrchní 
průhledný LAK a produktovou řadu 
pro dokonalý systém leštění.  

Zástupce společnosti SATA prezentoval 
především novinky z oblasti lakovacích 
pistolí a ochrany zdraví. Na stánku 
proběhla i lehká edukace, které chyby 
při lakování mohou nastat a jak jim před-
cházet. Naši technici zároveň představili 
i užitečnou vychytávku v podobě světla 
Rgunlight, navržené pro profesionály 
a určené pro lakýrníky. Jde o osvětlení 
pistole, které perfektně pasuje na 90% 
lakovacích pistolí, včetně značky SATA.

Společnost SIA si pro zúčastněné lakýrní-
ky připravila prezentaci kompletního port-
folia revolučního brusného systému 
a Kwasny zase své portfolio aerosolů. 

Technici společnosti Interaction si pro 
účastníky připravili komplexní prezen-
taci produktů SPIES HECKER z řady 
Speed-TEC, dále názorné ukázky leštění 

a praktickou ukázku Battery puller 
od společnosti TELWIN. Jde o revoluč-
ní akumulátorové spotovací zařízení, 
určené pro opravy nerovností karoserie. 
Další vychytávkou a užitečným pomoc-
níkem do lakovny, jež si účastníci mohli 
sami vyzkoušet, byla PISTOLE IONIZER 
PRO. Bezdrátová ionizační pistole IONI-
ZER PRO vytváří kladné a záporné ionty 
a díky vytvořené energii neutralizuje sta-
tickou elektřinu na lakovaných plochách, 
čímž tyto plochy zbavuje nečistot.

Letošní Lakýrník camp byl do slova 
nabitý produktovými novinkami 
a o zábavu v podobě, jak živého rocko-
vého koncertu nebo vyzkoušení laková-
ní prostřednictvím virtuální reality bylo 
také postaráno. Počasí nám přálo a o to 
příjemnější bylo i závěrečné posezení 
u grilování a vychlazeného piva. 

Těšíme se na další v pořadí již čtvrtý 
ročník Lakýrník kempu !!!

TŘETÍ ROČNÍK 
LAKÝRNÍK CAMPU ZA NÁMI 
INOVACE, ZÁBAVA, VZDĚLÁVÁNÍ PRO LAKÝRNÍKY 
… TO VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ!!!
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3M Cubitron II & Blue Net Abrasives SVĚTLO RGUNLIGHT
Dalším jedinečným produktem od společnosti 3M je 
Cubitron II & Blue Net Abrasives.

Prach je nepřítel.

Víte, že na lakovně je prach problém. Prach negativně 
ovlivňuje Vaši efektivitu, výkonnost Vašeho brusiva, nutné 
vlivňuje Vaši efektivitu, 
výkonnost Vašeho brusiva, nutné opravy a leštění, atd.

Jakmile se prach dostane do vzduchu, může se usadit kdekoliv 
na již zpracovaných dílech na lakovně a v okolí. 

Nejlepší způsob, jak porazit prach? Správná kombinace nářadí 
a brusiva, které pomáhá efektivnímu odsávání prachu.

Představujeme velké zlepšení odsávání prachu při práci. 

3M Cubitron II Blue Net Abrasives. 

Po načtení tohoto jedinečného 
QR kódu, můžete sledovat, 
jak to vše funguje v praxi 
a vše o NET abrasives. 

Jak pracuje brusivo 
na mřížce (NET)?

Každé zrnko prachu je blízko 
mezeře v mřížce.

Tato zrnka tak dokáží být při 
broušení okamžitě efektivně 
odsávána pryč.

Co to znamená?
• zcela jiná úroveň odsávání 

prachu
• čistší a efektivnější provoz 

na lakovně

Autorizace pro profesní kvalifikace 
„Karosář pro opravy karoserií“
Společnost Interaction obdržela 
v červnu rozhodnutí Ministerstva 
průmyslu a obchodu o udělení 
autorizace pro profesní kvalifi kace 
„Karosář pro opravy karoserií“. 
Díky tomuto rozhodnutí můžeme sami, 
bez pomoci externí fi rmy, realizovat 
závěrečné zkoušky našeho nového 
akreditovaného rekvalifi kačního kurzu 
Karosář. Autorizace nás také opravňuje 
realizovat samostatné jednodenní 
zkoušky dílčí kvalifi kace Karosář pro 
opravy karoserií. V praxi to znamená, 
že karosář, který své řemeslo umí, 
ale není vyučen v oboru, k nám může 
přijít, složit jednodenní zkoušku, 
po které obdrží osvědčení o získání 
dílčí kvalifi kace = obdoba výučního 
listu, který je potřeba např. 
pro otevření živnosti.

podle ustanovení §§ 9, 11 až 13 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

uděluje

žadateli

INTERACTION s.r.o.,

Komerční 467, 251 01 Nupaky, IČO: 615067653

na dobu pěti let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí autorizaci pro profesní kvalifi kaci:

Činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizování zástupci jsou oprávněny

provádět tyto fyzické osoby:

Číslo autorizace Název profesní kvalifi kace Kód profesní kvalifi kace

29/2022 KAROSÁŘ PRO OPRAVY KAROSERIÍ 23-111-H

Jméno a příjmení Datum narození Kód profesní kvalifi kace

Michal Kirchner xx. xx. xxxx 23-111-H

Karel Trachta xx. xx. xxxx 23-111-H

Revoluční novinka 
a užitečný pomocník 
do lakovny
Společnost Interaction nově zařadila 
do svého sortimentu jedinečný produkt, 
který usnadní lakování v místech, 
kde je potřeba více světla než poskytne
např. standardní kabina 
(zejména v těžko dostupných místech). 
Světlo Rgunlight, navržené pro profesionály 
a určené pro lakýrníky, poskytuje osvětlení 
přesně tam, kde je potřeba.

BALENÍ OBSAHUJE: 
• LED modul, magnetický držák
• 2 baterie
• 1 USB nabíječka s kabelem
• 5 OCHRANNÝCH LED fólií
• 1 modul ochranné folie
• čistič RGUNLIGHT
• magnetický držák 35 až 38 mm

RGUNLIGHT JE IDEÁLNÍ PRO JAKÉKOLI 
PROSTŘEDÍ LAKOVÁNÍ
automobilový průmysl, nákladní automobily, lodě a letectví.

Příslušenství pro osvětlení stříkací pistole je navrženo tak, 
aby díky univerzálnímu magnetickému kroužku pasovalo 
na 90% lakovacích pistolí, včetně SATA, Anest-Iwata, 
Devilbiss a dalších.

Naskenujte QR kód, 
a sledujte, jak to vše 

funguje v praxi.
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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  29. 8. 2022 .
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Milan P. z Brna, které tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží batoh a láhev na vodu 
od společnosti Interaction

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).


