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Myšlenka na dovoz a prodej kvalit-
ních německých autolaků Spies Hecker 
vznikla na základě kontaktů v zahraničí 
a jazykové vybavenosti paní Milady Na-
vrátilové. To byla v porevolučním Česko-
slovensku značná výhoda. V roce 1992 
v rodinném domě ve Slivenci, kde byla 
část domu stavebně upravena na malý 
sklad s prodejnou, vznikla na základě 
živnostenského oprávnění pana Jiřího 
Navrátila st. rodinná firma. Rozvoj a zá-
jem trhu byl obrovský a brzy bylo nutné 
založit obchodní společnost. 

Proto v roce 1994 vznikla obchodní 
společnost Interaction s.r.o. a stala se vý-
hradním dovozcem produktů Spies Hec-
ker na český trh. Zanedlouho se přidalo 
partnerství se špičkovou italskou firmou 
Usi Italia vyrábějící lakovací boxy. Spo-
lečnost Interaction ze začátku fungovala 
spíše jako menší rodinná firma, zaměst-
nanci byli většinou přátelé a známí. Byla 
nastartována spolupráce s tuzemským vý-
robcem automobilů Škoda Auto a otevře-
ny prodejní pobočky po celé republice. 
V roce 1997 po krátké, těžké nemoci paní 
Milada Navrátilová zemřela.

Společnost a její vedení převzal její 
syn pan Jiří Navrátil. S pomocí rodinného 
advokáta Jiřího Kubáta, jehož působení 
bylo společnosti Spies Hecker známo, se 
svým jménem zaručil a zajistil tak úspěš-
né pokračování v uzavřených kontrak-
tech s dohodnutými podmínkami. Spo-
lečnost Interaction i přes tuto závažnou 
událost, dále rostla. V roce 1996 do spo-
lečnosti nastoupil pan Ing. Martin Písařík 
a během krátké doby posílil ekonomic-
kou situaci společnosti. V roce 1999 byl 

SPOLEČNOST INTERACTION SLAVÍ JIŽ 30 LET SVÉHO 
PŮSOBENÍ NA AUTOOPRAVÁRENSKÉM TRHU. U TÉTO 
PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVILA ZBRUSU NOVÉ LOGO, 
JEHOŽ DESIGN SE ZÁSADNĚ LIŠÍ OD PŮVODNÍHO 
KONCEPTU. NEŽ SE DOSTANEME K SAMOTNÉMU 
LOGU, JUBILEJNÍCH 30 LET SI ZASLOUŽÍ ALESPOŇ MALÉ 
POOHLÉDNUTÍ DO HISTORIE A JAK TO VŠE ZAČALO…

SPOLEČNOST INTERACTION 
U PŘÍLEŽITOSTI 30 LET PŮSOBENÍ 
NA TRHU PŘEDSTAVUJE  
NOVÉ LOGO

jmenován na pozici výkonného ředitele, 
kterou zastává až do současnosti. Své 
pozice se Martin zhostil dokonale a díky 
jeho znalostem a pracovnímu nasazení, 
kdy nejen upevnil vztahy se Škoda Auto, 
ale i s ostatními dovozci, ale zároveň vy-
jednal řadu zajímavých obchodů a zásad-
ně zvětšil portfolio firmy. Po dobu 25 let 
společně s majitelem společnosti Jiřím 
Navrátilem v pozicích jednatelů budují 
dobré jméno společnosti a její postavení 
na trhu.   

Z firmy prodávající plechovky s bar-
vou přes pult koncovým zákazníkům se 
postupně podařilo vybudovat velkoob-
chodní společnost s působností po celé 
České republice. Od samého počátku 
se společnost Interaction soustředila 
zejména na autoopravárenství a na spo-
lupráci se Škoda Auto, což ji společně 
s kvalitními produkty vyneslo na jednu 
z vedoucích pozic v oboru, na které se 
drží již 30 let. Navíc jako první distributor 
v České republice vydala ucelenou nabíd-
ku vybavení a příslušenství pro karosárny, 
která zásadním způsobem posunula její 
působení v tomto oboru. 

Za 30 let prošlo firmou, mnoho zají-
mavých osobností, které v dané chvíli díky 
svým kontaktům, či schopnostem, sehrály 
někdy malé, nicméně důležité či téměř 
zásadní role. Současný kolektiv zaměst-
nanců, jejich kvalitní služby, soudržnost 
a soutěživost je u společnosti Interaction 
základní kámen úspěchu. Několik zaměst-
nanců je ve firmě od jejího samého počát-
ku a téměř polovina všech zaměstnanců 
se řadí do takzvaného klubu dinosaurů, 
protože ve společnosti působí více jak 
10 let. Díky své soudržnosti je Interaction 
stále firmou spíše rodinného charakteru, 
a to i přes to, že se v současné době svým 
počtem zaměstnanců a velikostí řadí mezi 
středně velké a právem patří mezi lídry 
na trhu.

Díky mnohaletým zkušenostem a sil-
nému zázemí technických poradců spo-
lečnost Interaction maximálně podporuje 

ředitel firmy Ing. Martin Písařík (vlevo)  
a majitel firmy Jiří Navrátil (vpravo)
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vzdělávání v tomto oboru v mnoha 
podobách. Za zmínku stojí pravidelná 
školení mistrů odborné výchovy a růz-
norodá spolupráce s automobilovými 
školami. Další unikátní projekt je sou-
těž autolakýrníků Lakýrník Cup, později 
inovována do podoby Lakýrník Camp. 
Dále je to pravidelné pořádání celosvě-
tové soutěže Škoda Challenge, kde má 
Interaction na starosti kompletní přípravu  
a realizaci soutěžní části lakýrník. Interac-
tion dlouhodobě spolupracuje s Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy,  
a to nejen na akreditovaných rekvalifikač-
ních kurzech zaměřených na autolakýrníky 
a nově i karosáře, ale také například při 
tvorbě jednotného zadání závěrečných 
zkoušek, přípravu studijních materiálů  
a podílení se na přípravě takzvané Mis-
trovské zkoušky. Společnost Interaction 
má již několik let autorizaci pro pořádání 
zkoušek dílčích kvalifikací pro obory Au-
tolakýrník a Karosář.

Společnost Interaction si za 30 let pů-
sobení na trhu prožila celou paletu oka-
mžiků. Skromné začátky, velkou expanzi, 
postupné zlepšování zázemí firmy, boje 
o přízeň u dovozců i pojišťoven, nebývale 
úzký kontakt se zákazníky, u řady z nich 
přesahující rámec obchodu. To všechno 
ji formovalo a dokázala se tak posunovat 
kupředu. 

Manželé Jiří a Milada Navrátilovi

19
92

19
97

20
07

20
15

Historický vývoj loga firmy INTERACTION

Od původního v podstatě maloob-
chodního prodeje autolaků Spies Hecker 
přímo koncovým zákazníkům, postupně 
obsluhuje celorepublikové sítě, kdy do-
dává produkty a vybavení od více než 
50 renomovaných výrobců z celé Evropy. 
Jako dárek ke svému třicetiletému jubileu 
si společnost Interaction nadělila zbrusu 
nové logo, které je proti původnímu logu 
zcela odlišné, v novém moderním desig-
nu a identitě.

VŠE PRO KAROSÁRNU A LAKOVNU
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Na podzim letošního roku se ve Frank-
furtu nad Mohanem opět uskutečnila 
Automechanika, hlavní světová událost 
automobilového aftermarketu a největší 
světový veletrh automobilových kompo-
nentů. Společnost Interaction, jakožto je-
den z nejvýznamnějších distributorů vyba-
vení autolakoven, karosáren a příslušenství 

AUTOMECHANIKA FRANKFURT 
2022 JE ZA NÁMI

VIP SPIES HECKER 
GOLF CUP 2022

RŮZNÉ

První říjnový pátek byl ve znamení 
golfového klání. V tomto roce se usku-
tečnil již 11. ročník VIP SPIES HECKER 
Golf Cup. Jako zázrakem se i v letošním 
roce postaralo babí léto o neuvěřitelně 
kouzelnou souhru téměř letního počasí  
v kombinaci jedinečných barev podzimu  
a to vše v nádherném prostředí golfového 
hřiště Loreta Pyšely. 

Historicky poprvé se ze zdravotních 
důvodů nemohl golfového turnaje zúčast-
nit ředitel společnosti pan Martin Písařík, 
na jehož setkání se všichni zúčastnění 
velice těšili, jelikož jde po tolika letech  
o setkání nejen partnerů, zákazníků a pří-
znivců golfu, ale především přátel. I tak 
si pan ředitel nenechal tuto událost ujít  
a alespoň na dálku prostřednictvím online 
spojení sledoval celé dění akce a spolu  
s moderátorem akci zahájil v živém vysílání 
přes TV obrazovku. Na oplátku mu něko-

lik hráčů poslalo přímo z golfového hřiš-
tě krátké video s originálním pozdravem  
a přáním brzkého uzdravení. 

Na vítěze čekaly opravdu hodnotné 
ceny, mezi které patřily například stříkací 
pistole od našich významných dodavate-
lů SATA a 3M. Hráči se mohli opět osvě-
žit během hry energetickými nápoji BIG 
SHOCK a vychlazeným lehce alkoholickým 
nápojem VIPER a FRISCO od Plžeňského 
Prazdroje. Celkový vítěz získal již tradiční 
putovní pohár.

Celý tento jedinečný den natáčela ALL 
Television na videozáznam, který jako vzpo-
mínku vždy hráčům zasíláme. I letos se naše 
společnost rozhodla podpořit charitativní 
spolek Galerie silných srdcí, který se věnu-
je podpoře dětí z dětských domovů. Díky 
Vám, přátelům a hráčům, jsme společně 
vybrali krásnou částku 12.974 Kč. Finanční 
výtěžek z této akce bude opět použit pro 
kulturní rozvoj dětí a matky samoživitelky. 

Všem zúčastněním děkujeme a těší-
me se na příští rok. 
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i do průmyslu, nemohla na této jedinečné 
události chybět. Bylo to příjemné setkání 
s našimi dodavateli, přáteli a obchodními 
partnery a skvělá inspirace nabitá produk-
tovými novinkami a technologiemi. 

Na veletrhu Automechanika se setkali 
výrobci z vyspělých trhů západní Evropy, 
USA a Japonska s podniky z rozvíjejících 

se nových center automobilové výroby ve 
východní Evropě, Číně a Střední Americe. 
Ojedinělá přehlídka originálních kompo-
nent OEM a náhradních dílů, zařízení pro 
autoopravny a čerpací stanice a příslušen-
ství vozidel je již tradičně místem prezen-
tací posledních novinek, které si výrobci 
šetří právě na tuto příležitost. 
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CARSYSTEM nám již tradičně přináší krásné 
ženy, které k oboru automotiv jednoznačně dokona-
le padnou. Letos na vás čeká letní mix palem, bazé-
nu a krásných žen. Tento exkluzivní kalendář se fotil 
na prosluněné Mallorce, proto má i příznačný název 
CARSYSTEM 2023 – Mallorca Special. Na video  
z focení se můžete podívat vpravo načtením QR kódu:

RŮZNÉ

SPOLEČNOST INTERACTION VÁM PŘEDSTAVUJE EXKLUZIVNÍ LIMITOVANÉ 
EDICE KALENDÁŘŮ ZNAČKY CARSYSTEM A SPIES HECKER, JÍMŽ JE VÝHRADNÍM 
DISTRIBUTOREM PRO ČESKOU REPUBLIKU. 

LIMITOVANÉ EDICE KALENDÁŘŮ 
CARSYSTEM A SPIES HECKER 
PRO ROK 2023

SPIES HECKER naopak vsadil na krásu barev  
a jejich možností v lakovacích materiálech. Limito-
vaná edice kalendáře 2023 nese název „Barvy in-
spirované přírodou“. Každý měsíc se tam můžete 
těšit na jedinečnou barvu aplikovanou nejen na 
luxusním voze, ale i dokonalou souhru s přírodou. 
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MANAGEMENT

NOVINKY V TECHNICKÉM 
ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI 
INTERACTION 

Společnost Interaction je známa pro-
fesionálním a kvalitním týmem technic-
kých specialistů, kteří jsou zde k dispozici 
zákazníkům a to nejen v průběhu školení. 
Můžete se s nimi setkat na pravidelných 
návštěvách lakoven, v případě konzultace 
technologických postupů nebo třeba v pří-
padě řešení problému u zákazníka (měření 
odstínu, domíchávání nebo koloristika). 
Samozřejmostí jsou školení, prohlubování 
znalostí u stávajících produktů a předvá-
dění nových produktů. Dále se podílí na 
vzdělávání učňů a veškerých technických 
školení, které Interaction poskytuje. 

Mimo jiné se naši technici jako od-
borný dohled či v jiných případech jako 
porotce účastní různých lakýrnických sou-
těží jako např. Autolakýrník junior, Škoda 
Service Challenge apod. Soutěže jsou jak 
národního, tak mezinárodního charakteru. 

Letošní podzim byl pro naše techniky 
ve znamení vzdělávání a to nejen v rámci 
testování a školení produktových novinek 
na našich školicích centrech, ale i třeba 
několika denní školení a praktické ukáz-
ky na Slovensku či v Německu, kde byli 
proškoleni přímo našimi dodavateli, aby 
mohli předávat své nové zkušenosti a po-
znatky dále našim zákazníkům a kolegům 
z obchodního oddělení. 

Poslední letošní školení zaměřené na 
produktové novinky a nové technologické 
postupy od společnosti CarSystem, jehož 
je Interaction výhradním distributorem, 
proběhlo na konci listopadu v Německu 
ve školicím středisku v Hamburku. Toho-

to rozsáhlého školení se zúčastnili nejen 
všichni naši specialisté z technického 
oddělení, ale i vedení společnosti a kole-
gové z produktového oddělení. V rámci 
několika denního školení si pobyt zpestřili 
prohlídkou výrobního závodu.

TIPY, VYCHYTÁVKY A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ KE 
ZHLÉDNUTÍ NA YOUTUBE KANÁLU INTERACTIONCZ

Od září se můžete 
těšit na další nová videa. 
V tuto chvíli Vám společ-
nost Interaction přináší 
zajímavost od techniků 
v podobě videa na reno-
vaci světel. Trápí Vás zašlá 
vyšisovaná světla na autě? 
Mrkněte na náš návod re-
novace světel.
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NEZAPOMEŇTE SE PODÍVAT NA DALŠÍ ZAJÍMAVÁ VIDEA OD TECHNIKŮ
A SPECIALISTŮ Z OBORU SPOLEČNOSTI INTERACTION

Dále stojí za zhlédnutí například Line tra-
cer karosářské (lakýrnické) kružítko. Ide-
ální pomocník pro kulaté tvary. Narýsujte 
původní tvary vozidla pro snadnější proces 
broušení a tvarovaní karoserie.

Revoluční novinka a užitečný pomocník do lakovny. Přídavné 
LED světlo ke stříkací pistoli RGUNLIGHT. Univerzální po-
užití. Lze použít pro všechny běžně dostupné typy a modely 
lakovacích pistolí.

Společnost Interaction jako první představuje 
revoluční akumulátorové spotovací zařízení 
BATTERY PULLER, určené pro opravy nerov-
ností karoserie. 

Nejnovějším produktovým videem tohoto roku z produkce 
našich technických poradců je aplikace Spies Hecker Hi-TEC 
480. Koukněte na produktové video na našem Youtube ka-
nálu Interaction. 

A SPECIALISTŮ Z OBORU SPOLEČNOSTI INTERACTION

Společnost Interaction jako první představuje 
revoluční 
BATTERY PULLER
ností karoserie. 
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Poslední říjnový víkend patřil na vý-
stavišti PVA Expo Praha Letňany znovu 
výstavě Prague Car Festival. Obohacený 
program přilákal rekordní množství mi-
lovníků automobilů ve všech podo-
bách. Počet návštěvníků atakoval 
třicet tisíc! Na výstavě byla k vidě-
ní špičková závodní technika, ale 
také mnoho zajímavých osobnos-
tí. Na jednom místě bylo k vidění 
přes 150 exkluzivních exponátů  
a desítky profesionálních i ama-
térských závodníků.

Společnost Interaction již tra-
dičně zaujala pozici hlavního partne-
ra výstavy OK Group Racing Expo, kde 
se také blýskla tvorbou z dílny technic-
kého oddělení, které aplikovalo zbrusu 
nový lak na jedinečnou Škoda Buggy V.F.  
z roku 1972. 

OK Group Racing Expo je součás-
tí akce Prague Car Festival, jedná se  
o Největší výstavu ve střední a východní 
Evropě se zaměřením na tuning, motor-
sport, historické automobily a motocykly. 
Výstava dostala mezinárodní punc uve-
dením Elišky Junkové do Síně slávy FIVA 
(Mezinárodní federace historických auto-
mobilů). Generální sekretář Gian Mario 
Mollar předal jmenování do rukou vnučky 
slavné české závodnice Markéty Šonkové 
a vnuka Jiřího Junka. 

Martin Písařík, ředitel společnosti 
Interaction, měl tu čest předat speciální 
ocenění – Legenda motorsportu panu 
Jiřímu Churavému. Jeho závodní kariéra 
mezi dospělými probíhala v letech 1968 
až 1984, kdy dlouhodobě patřil mezi 
naše nejlepší motokrosaře. Mistr svě-
ta družstev ve třídě do 500 ccm (1975)  
a vicemistr světa mezi jednotlivci ve třídě 
do 125 ccm (1976). V jednotlivcích 2-ná-
sobný mistr republiky.

TRENDY
ZAJÍMAVOSTI

RACING EXPO 
PŘIVÍTALO REKORDNÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ MEZI STOVKAMI VOZŮ
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Škoda Buggy V. F. se zrodila v Bel-
gii v roce 1972. K vidění byla zejména 
na tratích autokrosů, kde zápolila spolu  
s nejrůznější sportovními speciály, které 
byly postaveny za nejrůznějších podmí-
nek.  Bylo vyrobeno na zakázku pouhých 
30 kusů a z toho se nyní v České repub-
lice nachází 3 unikátní kousky. O jednom 
tomto unikátu si povíme více a dozvíte 
se, kde je tento skvost k vidění. 

Buggy V.F. vyrobila firma Ets. F. Ver-
nimmen v Namuru s použitím mechaniky 
Škoda, tj. obou náprav, řízení a celé hnací 
skupiny, s příslušenstvím PAL a pneumati-
kami Barum 175x13“ OR 6. 

Základem je samonosná plošina vy-
ztužená pevným páteřovým nosníkem 
čtvercového průřezu 10x10/4 mm, které 
chrání vozidlo zejména při čelním nárazu. 
Na této plošině je připevněna polyestero-
vá karoserie i s tuhým rámem čelního skla 
a hlavním ochranným rámem nad opěra-
dly předních sedadel. Motor je v běžném 
uspořádání za zadní nápravou, jako u sé-
riových vozů, jimž odpovídá i upevnění 
celé hnací skupiny do podlahové plošiny.

Společnost Interaction měla tu čest 
provést kompletní aplikaci nového laku 
s prvotřídními materiály Spies Hecker  
a poprvé po rozsáhlé renovaci byla k vidě-
ní právě na výstavě Racing Expo. 

Kompletní renovaci tohoto unikátního 
vozu naleznete na Youtube kanálu společ-
nosti Interaction:

TRENDY
ZAJÍMAVOSTI

ŠKODA BUGGY V. F.  
ZÍSKALA OPĚT SVŮJ LESK A TŘPYT DÍKY TECHNIKŮM 
SPOLEČNOSTI INTERACTION

Poté byla Škoda Buggy V.F. převe-
zena do Retroautomuzea, kde bude 
pro nadšence motosportu ke zhlédnutí 
od jara 2023. V muzeu je k vidění přes 
220 historických vozidel z druhé poloviny 
20. století. Muzeum je rozděleno do více 
tématických expozic, které jsou doplně-
ny velkým množstvím dobových rekvizit, 
které si jistě pomatujete ze svého dětství. 
Novinkou v letošním roce je dobový auto-
bazar, kde jsou pro návštěvníky připraveny 
nové exponáty.  Nově jsou na křižovat-
kách v areálu umístněny funkční semafory  
a k tomu patří i „Budka VB“.  

Muzeum je otevřeno poslední dva 
týdny v dubnu, v květnu a říjnu pouze  
o víkendech 10.00 – 17.00 hodin, v červ-
nu, červenci, srpnu a září od úterý do 
neděle 10.00 – 17.00 hodin. Pro předem 

ohlášené skupiny je možné objednat ko-
mentovanou prohlídku.

K dispozici je i bufet, děti se mohou 
zabavit na dětském hřišťátku nebo si za-
jezdit na šlapacích kárách. 

Aktuální informace najdete na  
www.retroautomuzeum.com.
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PŘÍBĚH ODIN HOCKEY
20 LET ZKUŠENOSTÍ, VÝVOJE, KVALITY A VÁŠNĚ PRO DETAIL

Společnost Interaction by Vám ráda 
představila jednoho z našich obchodních 
partnerů, kterému dodáváme materiály značky 
Spies Hecker především z produktové řady 
Hi-TEC a dále karbonové materiály od 
CarSystem, jímž jsme výhradním distributorem 
v ČR. Nejen na autech můžete vidět tyto 
jedinečné prémiové materiály…

TRENDY
ZAJÍMAVOSTI

Na počátku něčeho velkého je vždy 
obrovská touha, která se postupně přetvo-
ří v myšlenku a od myšlenky je už jen kou-
sek ke skutečnému činu.

Odin Hockey měli touhu vytvořit 
špičkový produkt, který bude kvalitou 
konkurovat nejznámějším hokejovým 
značkám, produkt, které bude vyráběn 
zlatými českými ručičkami a v České 
republice, produkt, na který budeme 
všichni hrdi. Tato touha se tak změnila 
na obrovské úsilí a tvrdou práci, která 
se nakonec přetavila v úspěch. Vytvořili 
unikátní hokejové hole, které se mohou 
měřit s celým hokejovým světem.

Je jedno, jestli jste profesionální nebo 
rekreační hráč, společnost ODIN HOCKEY 
s.r.o. Vám Všem přináší špičkové výrobky, 
na které se budete moci při svých zápa-
sech a trénincích maximálně spolehnout.

Hole vyrábí ručně, s láskou, a hlavně 
s vědomím, že je děláme pro Vás, kon-
krétní hráče, že za každou vyrobenou ho-
kejkou, je kus lidské práce, která je pro 
nás potěšením.

Hokejové hole od ODIN HOCKEY 
Vám dají novou radost ze hry a jistotu při 
krásných přihrávkách či gólovém zakon-
čení, kdy budete zažívat ty nezapomenu-
telné chvíle plné emocí. 

Továrna na hokejové sny
MÍSTO, KDE SE STŘETÁVÁ ŘEMESLO 
A UMĚNÍ

Všechny hokejové hole od ODIN 
HOCKEY jsou vyráběny ručně a s láskou 
mistry svého řemesla. Každá vyrobe-
ná hokejová hůl má svůj vlastní příběh 
a svého vlastního supervizora, který po 
celou dobu výroby dohlíží na kvalitu výro-
by a fi nální zpracování. Celkový čas, který 
stráví na výrobě jedné hokejky, se počítá  
desítkách hodin.

Mistři svého řemesla
ZKUŠENOSTI A TOUHA 
PO DOKONALOSTI

UHLÍKOVÁ VLÁKNA
Používají se nejkvalitnější uhlíková vlák-
na, aby se dosáhlo naprosté dokonalosti 
hokejky. 

RUČNÍ VÝROBA
Hole vyrábí ručně a s maximální kvalitou 
zpracování a dodržováním technologic-
kých postupů.

ZKUŠENÍ MISTŘI
Tým ODIN HOCKEY a především mis-
tři ve výrobě jsou opravdovými mistry 
svého oboru.

GARANCE KVALITY
Nad výrobou každé hole dohlíží supervi-
zor, který odpovídá za kvalitu každé hole.

VYRÁBĚT HOKEJKY ODIN 
NENÍ JEN ZAMĚSTNÁNÍ
„Naší mantrou je špičková 

kvalita a vášeň pro řemeslo“

Martin Svoboda
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POPIS
•  Lehká funkční košile 

a spodní prádlo
•  Bez silikonu a vláken
•  Krátký rukáv
•  Lze prát do 30 °C
•  Barva: černá

OBLAST POUŽITÍ
•  Funkční triko v teplých dnech
•  Prodyšné triko pod ochranný oděv

VÝHODY
•  Prodyšná a rychleschnoucí
•  Optimální střih zajišťuje dokonalé 

pohodlí při nošení
•  Velmi měkký a lehký
•  Rychle odvádí vlhkost a přebyteč-

né teplo

POPIS
•  Rozpouštědlový čistič stříkacích pistolí

OBLAST POUŽITÍ
•  Čištění stříkacích pistolí
•  Odstranění znečištění z nátěrů na vodní a rozpouštědlové bázi

VÝHODY
•  Snadné a důkladné čištění
•  Obrovská úspora času
•  Cenově výhodná alternativa k čisticímu 

stroji stříkací pistole

CAR SYSTEM NOVINKY
POZDRAV SVÉ NOVÉ OBLÍBENÉ TRIČKO 
a Spraygun Cleaner

CARSYSTEM BODYSHIRT BLACK je univerzální 
funkční tričko s krátkým rukávem. Komponenty 
z elastických vláken a moderní střih zajišťují 
sportovní střih, neomezenou volnost pohybu 
a optimální pohodlí při nošení. Základní vrstva je 
vyrobena ze super lehké, prodyšné polyesterové 
tkaniny, což znamená, že vlhkost se rychle uvolňuje 
od těla a triko okamžitě opět schne.

CARSYSTEM Spraygun Cleaner je určen pro 
důkladné, rychlé a šetrné dočištění stříkacích pistolí.

Čerstvé znečištění z rozpouštědlových a vodou 
ředitelných barev je odstraněno beze zbytku.

Jednoduchá aplikace čističe stříkacích pistolí 
šetří enormní množství času a je cenově výhodnou

alternativou k čističi stříkacích pistolí.

TECHNOLOGIE
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TECHNOLOGIE

JEDNODUŠŠÍ CESTA 
K DOKONALÉMU MATNÉMU 
VZHLEDU

PERMACRON MATT SYSTEM CLEAR COAT 8185
PERMACRON SEMI-GLOSS SYSTEM CLEAR COAT 8170
Rychlý. Snadný. Spolehlivý.
Přesně to, co očekáváte 
od matného průhledného laku!

Snadné použití
Díky nejnovější technologii Axalta 

jsou naše dva nové matné průhledné 
laky snadno aplikovatelné. Vyznačují se 
krátkou dobou odvětrání a schnutí – takže 
můžete dosáhnout výsledného hladkého 
matného povrchu s minimální námahou 
a zároveň ušetřit náklady na energii.

Flexibilita
Tento, aktuálně nejlepší systém ve 

své třídě je dostatečně fl exibilní, aby od-
povídal jakémukoli stupni lesku ( matu) – 
včetně nových trendových ultra matných 
odstínů používaným na moderních OEM 
vozidlech. Je vhodný pro použití na pa-
nelové opravy nebo celkové přelakování.

Zjednodušte výběr a nastavení stup-
ně matu.

Software Phoenix indikuje odpoví-
dající úroveň lesku (matu) s barevnou re-
cepturou. Spektrofotometr Color Dialog 
Phoenix také umožňuje rychlou a snadnou 
identifi kaci stupně matu.

NAJDĚTE SPRÁVNOU ÚROVEŇ LESKU (MATU) – RYCHLE
Aplikace na podkladovou barvu Permahyd Hi-TEC / Permahyd*

*Pouze orientační – podívejte se na příslušný technický list

Nyní si můžete přizpůsobit 
jakoukoli úroveň lesku a 

poskytnout svým
zákazníkům vysoce kvalitní matné 
povrchy snadněji a rychleji než kdy 

dříve.

Matná úroveň 1
(5-10 jednotek lesku)

Matná úroveň 2 
(11-15 jednotek lesku)

Matná úroveň 3 
(16-25 jednotek lesku)

Matná úroveň 4 
(26-35 jednotek lesku)

Matná úroveň 5 
(36-50 jednotek lesku)

Matná úroveň 6 
(51-65 jednotek lesku)

Permacron Matt System 
Clear Coat 8185 80 65 45 40 20 0

Permacron Semi-Gloss 
System Clear Coat 8170 20 35 55 60 80 100

Matná úroveň 1

Matná úroveň 6
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Stříkejte rychleji a dosáhněte jemnějšího povrchu díky vyššímu tlaku 
než u systému HVLP. Systém stříkací pistole 3M™ Fine Finish poskytuje 
jemnější atomizaci a rychlejší průtok než stříkací zařízení HVLP. Nově lze 
použít trysky 3M™ Performance Fine Finish k nástřiku náročnějších barev, 
laků i s vaší současnou PSG pistolí. Vše je kompatibilní.

Dokonalá kontrola nanášení texturových nástřiků s 3M™ Performance stříkací pistolí H/O 
Conversion Pack pro 3M™ Performance stříkací pistoli. Při použití s tlakovou nádobkou 
3M™ PPS™ Series 2.0 typu H/O umožňuje tato úprava stříkat silné, vysoce viskózní nátěry 
s lepší kontrolou textury, velikosti vzoru než klasické pistole k tomu určené.

Dostupné velikosti trysek Fine Finish
1.2    1.3   1.4
Tlak 2.0 bar
Na co jsou dobré?
Na lak a všude tam, kde potřebujeme mít dokonalý povrch.

Tlaková nádoba 3M™ PPS™ 
Series 2.0 typu H/O je navržena 
pro vysoce viskózní, husté tekuté 
materiály. Jeho primární použití 
je v kombinaci s přestavbovým 
kitem 26837 + PPS 2.0  pro husté 
kapalné materiály, které vyžadují 
tlakovou podporu v gravitačně 
plněném dávkovacím systému. 
Použití systému tlakových ná-
dobek 3M™ PPS™ Series 2.0 
Type H/O vám umožní snadno 
sladit různé textury a dosáhnout 
skvělého povrchu .

3M™ Performance Fine Finish Stříkací pistole se Systémem PPS™ 2.0, 26978 
+ 3M™ Performance Spray Gun H/O Přestavbový kit, 26837

TECHNOLOGIE

3M NOVINKY



14 2/2022COLORexpertcz VŠE PRO KAROSÁRNU A LAKOVNU

SCHRÁNKA NA VÝPLACHY OČÍ 
KOMBINOVANÁ
PLUM 500 ML, PH NEUTRAL 200 ML, ZRCADLO, PIKTOGRAM 

Oční výplach 
pH NEUTRAL

Rychlá neutralizace je při 
zasažení očí kyselinou nebo 
louhem rozhodující. Neutra-
lizace kyseliny a louhu je 50x 
účinější než výplach vodou.
4.9% fosfátový pufr v lahvi se 
zpětným ventilem, ochranným 
uzávěrem a  oční miskou. Po-
užití ve výrobních provozech, 
dílnách, laboratořích, v autě. 
Balení 200 ml

Schránka 
na výplach očí

•  Lahve jsou chráněny v uza-
víretelné schránce. 

•  Použití v prašném nebo vlh-
kém prostředí.

•  Zrcadlo usnadňuje posou-
zení závažnosti poranění 
a zjednodušuje vyplachování.

•  Piktogram napovídá postup 
při výplachu oka.

JAK VYPLACHOVAT OKO

1. Vyjměte lahev z držáku.

2. Otáčejte uzávěrem ve směru 
šipky, dokud se pojistný prs-
tenec  neodlomí.

3. Přiložte misku k oku.

4. Zakloňte hlavu a stlačením lahve 
oko vyplachujte.

Oko vyplachujte rovnoměrně 
jemným, přiměřeným tlakem. 
V každém případě vyhledejte lé-
kařskou pomoc a pokračujte ve 
vyplachování oka až do lékařské-
ho ošetření.

Oční výplach PLUM

Rychlá a hygienická pomoc 
při poranění oka mechanic-
kými nečistotami. Sterilní 
roztok 0,9% NaCl v lahvi se 
zpětným ventilem, ochran-
ným uzávěrem a  oční miskou.
Použití ve výrobních provo-
zech, dílnách, v autě. Balení 
200 ml, 500 ml

TECHNOLOGIE
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TECHNOLOGIE

To má negativní dopad na vysoké vý-
daje za energie při opravách automobilů 
po nehodě.

Interaction spol. s r.o. nabízí ucelený 
systém, který umožní snížení energetic-
kých nákladů až o 70%. Jedná se o mate-
riály s označením:

Díky svým inovativním vlastnostem 
produktu je Permasolid® Speed-TEC HS 
Clear Coat 8810 obzvláště vhodný pro su-
šení za nízkých teplot: 40°C/10- 15 minut.

Nyní tedy stačí vytápět kabinu pouze 
na maximálně 40 °C, což znamená vý-
znamnou úsporu nákladů na energii.

Rychlé sušení i při nízké teplotě: 20°C/ 
30-55 minut.

Výrazně kratší doba schnutí umožní 
zpracovat větší množství zakázek a tím 
zaručí větší produktivitu lakoven.

Díky tomu lakovny generují vyšší zisky
Možností zůstává i sušení při vyšší 

teplotě.

ÚSPORY ENERGIE
Ceny plynu a elektřiny neustále lámou rekordy!
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