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Myšlenka na dovoz a prodej kvalitních ně-
meckých autolaků Spies Hecker vznikla 
na základě kontaktů v zahraničí a jazyko-
vé vybavenosti paní Milady Navrátilové. 
To byla v porevolučním Československu 
značná výhoda. V roce 1992 v rodinném 
domě ve Slivenci, kde byla část domu 
stavebně upravena na malý sklad s pro-
dejnou, vznikla na základě živnostenského 
oprávnění pana Jiřího Navrátila st. rodinná 
fi rma. Rozvoj a zájem trhu byl obrovský 
a brzy bylo nutné založit obchodní společ-
nost. 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 fi rmou 
Usi Italia vyrábějící lakovací boxy. Spo-
lečnost Interaction ze začátku fungovala 
spíše jako menší rodinná fi rma, zaměst-
nanci byli většinou přátelé a známí. Byla 
nastartována spolupráce s tuzemským 
výrobcem automobilů Škoda Auto a ote-
vřeny 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 úspěšné 
pokračování v uzavřených kontraktech 
s dohodnutými podmínkami. Společnost 
Interaction i přes tuto závažnou událost, 
dále rostla. V roce 1996 do společnosti 
nastoupil pan Ing. Martin Písařík a během 
krátké doby posílil ekonomickou situaci 
společnosti. V roce 1999 byl 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 upev-
nil vztahy se Škoda Auto, ale i s ostat-

ními dovozci, ale zároveň vyjednal řadu 
zajímavých obchodů a zásadně zvětšil 
portfolio fi rmy. Po dobu 25 let společně 
s majitelem společnosti Jiřím Navrátilem 
v pozicích jednatelů budují dobré jméno 
společnosti a její postavení na trhu.   

Z fi rmy prodávající plechovky s barvou 
přes pult koncovým zákazníkům se po-
stupně podařilo vybudovat velkoobchod-
ní společnost s působností po celé České 
republice. Od samého počátku se spo-
lečnost Interaction soustředila zejména 
na autoopravárenství a na spolupráci 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 re-
publice vydala ucelenou nabídku vyba-
vení a příslušenství pro karosárny, která 
zásadním způsobem posunula její půso-
bení v tomto oboru. 

Současný kolektiv zaměstnanců, jejich 
kvalitní služby, soudržnost a soutěživost 
je u společnosti Interaction základní ká-
men úspěchu. Několik zaměstnanců je ve 
fi rmě od jejího samého počátku 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 fi rmou 
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.

Společnost Interaction si za 30 let pů-
sobení na trhu prožila celou paletu oka-
mžiků. Skromné začátky, velkou expanzi, 
postupné zlepšování zázemí fi rmy, 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 posuno-
vat kupředu. Od původního v podstatě 
maloobchodního prodeje autolaků Spies 
Hecker přímo koncovým zákazníkům, 
postupně obsluhuje celorepublikové 
sítě, kdy dodává produkty a vybavení 
od více než 50 renomovaných výrobců 
z celé Evropy. Jako dárek ke svému třice-
tiletému jubileu si společnost Interaction 
nadělila zbrusu nové logo, které je proti 
původnímu logu zcela odlišné, v novém 
moderním designu a identitě.

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 kon-
ceptu. 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 NA TRHU 
PŘEDSTAVUJE NOVÉ LOGO

ředitel fi rmy Ing. Martin Písařík (vlevo) 
a majitel fi rmy Jiří Navrátil (vpravo)
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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 krát-
kou 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 tří-
dě je dostatečně fl exibilní, aby odpovídal 
jakémukoli stupni lesku ( matu) – včetně 
nových trendových ultra matných odstí-
nů používaným na moderních OEM vozi-
dlech. Je vhodný pro použití na panelové 
opravy nebo celkové přelakování.

Zjednodušte výběr a nastavení stupně 
matu.

Software Phoenix indikuje odpovídající 
úroveň lesku (matu) s barevnou receptu-
rou. Spektrofotometr Color Dialog Pho-
enix 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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3M NOVINKY

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 navrže-
na pro vysoce viskózní, husté 
tekuté materiály. Jeho primární 
použití je v kombinaci s přestav-
bovým kitem 26837 + PPS 2.0  
pro husté kapalné materiály, kte-
ré vyžadují tlakovou podporu v 
gravitačně plněném dávkovacím 
systému. Použití systému tlako-
vých nádobek 3M™ PPS™ Se-
ries 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
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LUŠTĚNÍ S FERDOU
Vylosovaný luštitel od nás obdrží Limitovanou edici kalendáře 

Spies Hecker a láhev sektu Interaction.
Vyluštenou tajenku posílejte na e-mail 

michaela.kirchnerova@interaction.cz (predmet Tajenka).
Termín pro odeslání tajenky je do 15. 1. 2023. 

Úspěšným a vylosovaným výhercem luštení z predešlého čísla 
je Michal K. z Prahy , kterému tímto gratulujeme.


