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Společnost Interaction je známa profesi-
onálním a kvalitním týmem technických 
specialistů, kteří jsou zde k dispozici zá-
kazníkům a to nejen v průběhu školení. 
Můžete se s nimi setkat na pravidelných 
návštěvách lakoven, v případě konzulta-
ce technologických postupů nebo třeba 
v případě řešení problému u zákazníka 
(měření odstínu, domíchávání nebo 
koloristika). Samozřejmostí jsou školení, 
prohlubování znalostí u stávajících 
produktů a předvádění nových produk-
tů. Dále se podílí na vzdělávání učňů 
a veškerých technických školení, které 
Interaction poskytuje. 

Mimo jiné se naši technici jako odborný 
dohled či v jiných případech jako porotce 
účastní různých lakýrnických soutěží jako 
např. Autolakýrník junior, Škoda Service 
Challenge apod. Soutěže jsou jak národ-
ního, tak mezinárodního charakteru. 

Od září se technické oddělení pod 
vedení technického managera Otakara 
Herzoga, jenž mimochodem oslavil již 
šestnácté působení ve společnosti, roz-
růstá o novou tvář něžného pohlaví. 

V tomto oboru jsou ženy jako „Technické
poradkyně“ velmi ojedinělé a společ-
nost Interaction je hrdá na to, že ji 
mohla přivítat do týmu. 

NOVOU TVÁŘÍ TECHNICKÉHO 
ODDĚLENÍ JE ADÉLA JANÁČKOVÁ. 
Adéla je čerstvou absolventkou střední 
školy automobilní a informatiky v Praze. 
Se společností Interaction se setkala 
v rámci praktické výuky. Před tímto 
oborem vystudovala střední uměleckou 
školu se specializací na grafi cký design. 
Své vzdělání chtěla podpořit řemeslným 
oborem, a jelikož mezi její záliby patří 
především silná vášeň k autům a vše 
okolo nich, volba řemesla byla jasná. 

Z mnoha celosvětových soutěží se po-
tvrdilo, že ženy mají vyvinutý lepší cit, 
co se týče například koloristických odstí-
nů a i z tohoto důvodu krásně doplňuje 
celý tým technického oddělení. 

Díky nové posile vznikl 
i prostor pro vytvoření 
tipů, vychytávek a rad 
z oblasti technického 
poradenství v podobě 
instruktážních videí. 
Od září se můžete těšit 
na další nová videa. 
V tuto chvíli Vám společ-
nost Interaction přináší 
zajímavost od techniků 
v podobě videa na re-
novaci světel. Trápí Vás 
zašlá vyšisovaná světla 
na autě? Mrkněte na náš 
návod renovace světel.

NOVINKY V TECHNICKÉM ODDĚLENÍ 
SPOLEČNOSTI INTERACTION 

TIPY, VYCHYTÁVKY 
A TECHNICKÉ 
PORADENSTVÍ KE 
ZHLÉDNUTÍ NA 
YOUTUBE KANÁLU 
INTERACTIONCZ 
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Nezapomeňte se podívat na další 
zajímavá videa od specialistů 
společnosti Interaction

Společnost Interaction jako 
první představuje revoluční 

akumulátorové spotovací 
zařízení BATTERY PULLER, 
určené pro opravy nerovností karoserie. 
Koukněte na produktové video na našem 
Youtube kanálu Interaction. 

Dále stojí za zhlédnutí například 

Line tracer karosářské 
(lakýrnické) kružítko.
Ideální 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 použití. Lze použít pro všechny 
běžně dostupné typy a modely 
lakovacích pistolí.
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NOVINKA

PODSVÍCENÝ DISPLAY

VYSOKÝ VÝKON, 
MINIMÁLNÍ HMOTNOST

SVOBODA POHYBU 
BEZ KABELŮ

EXTRÉMNÍ 
VÝDRŽ 
BATERIE

MAXIMÁLNĚ 
PRAKTICKÝ
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CARSYSTEM DRY COAT 2.0

STARTERSET
představujeme Vám produktovou novinku od Carsystem, jehož je společnost Interaction 

výhradním distributorem. CARSYSTEM DRY COAT 2.0 STARTERSET je modifi kací svého 

předchůdce. Aplikátor je ještě ergonomičtější a pohodlnější. 

Houba je vyrobena z velmi jemně pórovitého materiálu 

a lze ji vyměnit pomocí suchého zipu. Kontrolní prášek 

se nanese na povrch, aby byly viditelné 

struktury a defekty.VÝHODY
• Efektivní úspora času

• Optimální kontrola broušení 
tmelů a plničů

• Není nutné maskování 
pracovní oblasti

• Okamžitá viditelnost pórů, 
defektů a nedokonalostí

• Optimalizuje proces broušení

• Jednoduchá aplikace jednou rukou

• Žádná doba sušení

• Nejjemnější prášek

• Okamžitě brousitelný

PODÍVEJTE SE, CO JE UVNITŘ

ERGONOMICKÝ
APLIKÁTOR

s funkčním zářezem pro optimální 
tlakový bod a jemně pórovitým,

vyměnitelným pěnovým kroužkem 
se suchým zipem vzadu.

CONTROLNÍ
ČERNÝ PRÁŠEK

(2 × 30 G)

ÚLOŽNÝ PROSTOR
PRO UDRŽITELNÉ 

A ČISTÉ SKLADOVÁNÍ
APLIKÁTORU
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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  27. 10. 2022 .
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Bohdan H. z Frýdku Místku, které tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží hrnek a čokoláda Spies Hecker.

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


