
Divize ContiTech Power Transmission Group, jakožto specialista na výrobu hnacích řemenů v rámci společnosti ContiTech AG, se může pochlubit již 119 lety svého 
výrobního know-how. Od úplného počátku hrál ContiTech rozhodující roli ve vývoji hnacích řemenů až po dnešní složité high-tech výrobky. Již v roce 1899 si totiž německá 
společnost Continental AG, majitel firmy ContiTech, zaregistrovala svoji ochrannou známku – kromě jiného také pro hnací řemeny. Výroba odstartovala s řemeny pro 
průmyslové aplikace. Brzy poté firma nabídla první klínový řemen pro motocykly, který byl poprvé spojen do smyčky jakýmsi zámkem. Těsně před první světovou válkou, 
automobily ve Spojených státech začaly používat elektrická světla namísto plynových lamp. Vznikla proto potřeba nalézt způsob převedení energie generátoru s co 
nejmenšími ztrátami. Zrodil se tak nekonečný klínový řemen a společnost zde viděla svoji příležitost. Do roku 1927 již bylo k dispozici 36 rozměrů pro všechny nejběžnější 
modely vozidel. Jen o tři roky později byly podány patenty na ozubené gumové klínové řemeny. První rozvodové řemeny pro pohon vačkového hřídele pro automobily 
– z roku 1961 – také přišly od firmy ContiTech. Řemen byl vyroben z polyuretanu, se začleněnými ocelovými tažnými prvky. Na přelomu let 1966 a 1967 poprvé proběhly 
experimenty s pryžovými rozvodovými řemeny. Znamenalo to nástup odolného rozvodového řemenu CONTI SYNCHROBELT®. ContiTech do dnešních dnů zůstává 
průkopníkem v tomto odvětví. Tento německý specialista vyvíjí a vyrábí všechny typy hnacích řemenů pro naprostou většinu automobilek po celém světě..

Hnací řemeny ContiTech aneb značkové výrobky dávají jistotu

Kvality hnacího řemenu nejsou okamžitě viditelné při pohledu na výrobek. Jen u značkového výrobku ale ví servis jistě, že používá kvalitní řemen. Hnací řemeny 
vyráběné společností ContiTech pro aftermarket odpovídají standardům OE, což dává servisům jistotu a důvěru, že jejich zákazníci budou také profitovat z prvotřídních 
vlastností těchto řemenů. Výrobní zařízení společnosti ContiTech pro hnací řemeny pro automobily jsou celosvětově certifikovány podle standardů managementu 
kvality ISO/TS 16949 (certifikace pro dodávky do OE). ContiTech testuje své výrobky na speciálních testovacích zařízeních před distribucí a může garantovat, že za 
normálních provozních podmínek nedojde k předčasnému defektu řemene. Kompletní sortiment 
řemenů pro osobní vozy i užitkové automobily poskytuje přidanou jistotu ve značku. Sortiment 
ContiTech pokrývá více než 98% trhu, což znamená, že servisy naleznou vždy ten správný řemen 
nebo rozvodovou sadu pro téměř jakékoliv vozidlo.  Sortiment se samozřejmě neustále rozšiřuje 
a aktualizuje: např. pro osobní vozy jsou nové řemeny ContiTech pro aftermarket k dispozici 
nejpozději 6 měsíců po zahájení produkce automobilu, v případě užitkových vozidel je to po 
1 roce. Inovace výrobků, jako např. kompletní rozvodové sady ContiTech s vodním čerpadlem, 
elastické drážkové řemeny (ELAST), sady drážkového řemene usnadňují servisům jejich denní práci. 
Používání kompletních sad pak představuje nejlepší formu ochrany před možnými reklamacemi.

Věděli jste také například, že na výrobky CONTITECH můžete získat 
prodlouženou záruku 5 let?
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ní CENY 28/2018 

Vážení zákazníci,

V týdnu od 9. 7. do 15. 7. 2018 můžete v ELITu nakupovat kompletní sortiment CONTITECH 
s mimořádnou slevou až 55 %!

Akce se vztahuje na sortiment komponent řemenového pohonu značky CONTITECH, tj.: klínové, 
drážkové (vč. elastických – ELAST), rozvodové řemeny, kompletní rozvodové sady, kompletní 
rozvodové sady s vodním čerpadlem, sady drážkového řemene (a kladek).

Akce platí pro registrované zákazníky. Nevztahuje se na sortiment TRUCK.

SLEVA až 55 % 
KOMPLETNÍ SORTIMENT
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Sada pro opravu důlků v karoserii

Sada vyrážečů 6 ks

Reverzní kladivo 2.5 kg – 
pneumatické upevnění

Sada 6ks náhradních příchytekReverzní kladivo 1,1 kg – 
mechanické upevnění

Speciální LED lampa pro opravu karoserie bez 
požkození laku

Sada přípravků na opravu drobných požkození 
karosérie 33 ks

Objednací kód:
GS GYS 058699

Objednací kód:
GS GYS 052888

Objednací kód:
GS GYS 051904

Objednací kód:
GS GYS 050952

Objednací kód:
GS GYS 056749

Objednací kód:
GS GYS 051959

Karosářský týden s
PŘÍPRAVKY PRO OPRAVU KAROSÁŘSKÝCH DÍLŮ BEZ POŠKOZENÍ LAKU

Objednat

Objednat

Objednat
Objednat

Objednat

Objednat

Akční cena 
3990 Kč bez DPH

Akční cena 
1390 Kč bez DPH

Akční cena 
2890 Kč bez DPH

Akční cena 
289 Kč bez DPH

Akční cena 
3290 Kč bez DPH

Akční cena 
2690 Kč bez DPH

...a něco z

Akční cena 
6490 Kč bez DPH

Objednací kód: GS GYS 048683 Objednat

https://maxi.elit.cz/product/detail/32707924/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/22216791/context:0
https://maxi.elit.cz/products/search/GS%20GYS%20051904/type:article+customerNo:102199702
https://maxi.elit.cz/product/detail/7463759/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/27147035/context:0
https://maxi.elit.cz/products/search/GS%20GYS%20051959/type:article+customerNo:102199702
https://maxi.elit.cz/product/detail/22217582/context:0


...a něco z

Akce neplatí pro TRUCK.
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

Nestárnoucí klasika k osvěžení 
interiéru Vašeho vozu.

Osvěžovač vzduchu 
Wunder-Baum

Akční cena 
22 Kč bez DPH

Objednací kódy:
WB-10100                     – Everfresh                            
WB-10400                     – New Car
WB-10600                     – Vanilla
WB-10700                     – Kokos
WB-11200                     – Arctic White
WB-11300                     – Buble gum
WB-13700                     – Ocean Paradise
WB-15100                     – Black Classic

Objednat

Objednat

Objednat

Objednat

Objednat

Objednat

Objednat

Objednat

https://maxi.elit.cz/
https://maxi.elit.cz/products/treenodetype_id:17+treenode_id:65702+include_elitsupplier_list:1
https://maxi.elit.cz/product/detail/26901460/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/26899505/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/26902674/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/26900995/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/26934691/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/26899987/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/26901631/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/26900577/context:0

