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ní CENY 32/2018 

SLEVA 55 %*
AKČNÍ CENY DÍLŮ ŘÍZENÍ, ZAVĚŠENÍ 
A UCHYCENÍ KOLA 

*Na sortiment polyuretanových silentbloků POWERFLEX je SLEVA 35 %.
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Leták ke stažení ZDE

ZBRUSU NOVÉ AKČNÍ 
PRODUKTY V LETÁKU 
HAZET! 

Obj. kód: HAZ 9040S-10
Akční cena:  
1123 Kč bez DPH

Nová spirálová hadice 
10 mm

Obj. kód: HAZ 4969-1/3
Akční cena:  
1975 Kč bez DPH

Sada na odvzdušnění brzd

Obj. kód: HAZ 9035-5
Akční cena: 
6375 Kč bez DPH

Otloukač rzi

http://source.elit.cz/CZ/Mailing/a_elitni_ceny_2018/ec_11_2018/ELIT_letak_HAZET.pdf
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Speciální katalog 
pro autoservisy

AKCE 6 + 1 ZDARMA od

Ke stažení ZDE
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Při koupi 6 ks od jednoho druhu z uvedených sprejů dostane zákazník 
Čistič klimatizace citrón ZDARMA

Elit kod Popis Objem/obsah Akční cena

MOT428955 Rallye Akrylový - černá matná 500 ml  135 Kč 

MOT215995 Čistič klimatizace pěna 400 ml  125 Kč 

MOT306383 Měděný sprej 400 ml  105 Kč 

MOT306314 Odstraňovač rzi 400 ml  69 Kč 

+
MOT157110 Čistič klimatizace citrón 150 ml ZDARMA

ZDARMA

http://source.elit.cz/CZ/Mailing/a_news_2018/en_29_2018/KNIPEX_katalog.pdf
https://maxi.elit.cz/product/detail/32671521/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/32671023/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/32672945/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/32672603/context:0
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Lemförder

Kontrola kulových čepů řízení a zavěšení je velmi důležitá

•  Příslušnost do koncernu ZF značí nejvyšší možnou kvalitu mezi všemi 
výrobci dílů řízení.

• Dodavatel do prvovýroby nejlepším automobilkám světa.
•  Díly Lemförder dostupné v sortimentu ELIT jsou naprosto totožné s těmi 

montovanými na výrobní lince automobilky.
•  Spolupráce na vývoji automobilu a testování v extrémních podmínkách 

zaručuje maximální spolehlivost a přesnost dílů.

Kulové čepy řízení a zavěšení jsou prvek, který se zásadním způsobem podílí na aktivní bezpečnosti vozidla. Paradoxně pro ně 
neexistuje žádná kvalitativní certifikace. Jejich špatný stav má vliv na nepřesné řízení, přilnavost kol a ohrožuje aktivní bezpeč-
nost vozidla a zdraví jeho posádky, což by mohlo mít fatální následky. Málokterý uživatel ví o existenci těchto komponentů, natož 
aby uměl detekovat jejich chybnou funkci nebo jejich špatný stav, možná maximálně do doby, než se začnou zvukově projevovat. 
Z toho důvodu je důležité věnovat pozornost těmto prvkům a využívat kvalitních dodavatelů, které Vám firma ELIT nabízí.

RTS

• Španělský výrobce na dílů řízení s 30 letými zkušenostmi.
• Obří šíře sortimentu.
• Nejlepší poměr mězi cenou a kvalitou na trhu.
• Působnost na všech světových trzích včetně USA.
• Přísné dodržování OE norem a standardů. 
•  Nyní navíc nabízemé záruku 5 let nebo nájezd 75000 km na kompletní 

sortiment firmy RTS.
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SWAG
•  Jednička na aftermarketovém trhu s více jak 60 letou tradicí. Její jméno je synony-

mem spolehlivosti, výdrže a kvality autodílů. OE kvalita je samozřejmostí. 
• Nejširší pokrytí díly napříč celým vozem od jediného dodavatele. 
•  Pokrytí většiny běžně prodávaných vozidel, včetně těžko dostupných dílů z oblasti 

podvozku, motoru a elektroinstalace. 
• Mimo běžně prodávaných vozidel obsahuje sortiment více než 22 000 typů vozidel. 
•  SWAG splňuje kvalitativní normy pro certifikaci ISO 9001:2008, kterou obdržel jako 

jeden z prvních na aftermarketovém trhu. 
• Neustálá inovace a rozvoj výroby a kvalitativních kontrol. 
• Široká podpora a vzdělávání servisů pomocí technický brožur, manuálů a školení. 

Nipparts
• Důvěrně známý specialista na Asijské vozy. 
•  Cena dílů reflektuje hodnotu vozu, při zachování vysoké kvality. 
•  Neustálá inovace a rozšiřování sortimentu. Měsíčně o více než 100 nových položek.
•  Velká šíře sortimentu zahrnující nová, ale i více než 30 stará vozidla. 
•  Sortiment zahrnuje také hybridní i čistě elektrická vozidla význačných značek.

POWERFLEX

CORTECO

SIDEM

STARLINE

•  Britský výrobce polyuretanových silentbloků.
• V sortimentu firmy ELIT naleznete více než 2000 položek.
•  Dvě různé tuhosti silentbloků: fialová, případně žlutá či červená pro silniční použití a černá 

pro okruhy a závody.
•  V sortimentu naleznete i kompletní sady uložení či univerzální uložení, podložky a uchycení 

výfuku.
• Sortiment firmy Powerflex pokrývá 90% všech běžně prodávaných vozidel.

•  Německý výrobce dílů řízení, jehož hydrosilentbloky naleznete například v automobilu 
Volvo XC90.

•  V sortimentu firmy ELIT naleznete několik stovek dílů řízení od firmy Corteco, převážně 
specifické hydrosilentbloky.

• Při výměně těchto uložení je bezpodmínečně nutná náhrada stejným typem uložení.

• Belgický výrobce kvalitních komponentů řízení.
•  Velmi oblíbená značka dílů řízení v Rumunsku, kde se nachází i jedna ze dvou výrobních 

linek firmy Sidem.
•  V našem katalogu naleznete stovky dílů řízení od toho výrobce, převážně se jedná o unikát-

ní položky.

• Řešení pro cenově orientované zákazníky.
• Pokrytí 90 % autoparku v ČR.

• Vysoká skladová zásoba.
• 2 500 dílů řízení v nabídce.

https://maxi.elit.cz/

