
broušení
a leštění

zavedeny nové značky

Akce platí v období od 1. 8. - 30. 9. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Více na www.autokelly.cz

Akční nAbídkA

- nejširší nabídka na trhu
- více jak 1200 položek na e-shopu
- unikátní startovací sady



Společnost s dlouhou historií a vlastní výrobou od roku 1979. Svojí kvalitou je plně srovnatelná se všemi 
současnými světovými lídry v oblasti brusiva pro autoopravárenský trh.  
Mimo nabídky startovacích sad s vybranými brusivy naleznete v naší nabídce kompletní produktové řady  
kotoučů, výseků, rolí a brusných archů Plus Line, Film Line, HT Line, lepicích pásek, brusek a příslušenství.

Startovací Sada IndaSa PluS lIne 15 děr (35 kS)
kód SAdY POPIS ObSAh aKČní Cena

Ind PLUS1

Řada kotoučů v populárním provedení s 15 odsávacími 
otvory, na odolném papírovém podkladu s korundovým 
brusným zrnem. Vhodné pro profesionální každodenní 
používání i pro příležitostné opravy. 

Sada obsahuje 
5 kusů kotoučů 
od každé zrnitosti: 
P80, P120, P180, P240, 
P320, P500, P1000

269 Kč

Startovací Sada norton cyclonIc (30 kS)
kód SAdY POPIS ObSAh aKČní Cena

nOR 66261151852

Zjednodušený systém přípravy podkladu 
pro lakování pomocí barevného značení 
kotoučů od renovovaného výrobce 
norton. 

Sada obsahuje unašeč  
potřebný pro maximální výkon  
brusiva a 5 kusů kotoučů od každé 
zrnitosti: Modrý, Zelený, Červený,  
Lososový, Fuchsiový, Tyrkysový

1 249 Kč

Startovací Sada IndaSa Ht lIne ultravent (40 kS)
kód SAdY POPIS ObSAh aKČní Cena

Ind hT1

Plně profesionální systém brusiva na papírovém základě pro 
náročné aplikace vyžadující perfektní výsledky. Více děrový 
systém odsávání prachu ULTRAVEnT předchází zapékání 
nečistot a udržuje rovnoměrný brusný obraz. 

Sada obsahuje 
5 kusů kotoučů 
od každé zrnitosti: 
P80, P120, P180, 
P240, P320, P400, 
P600, P1000   

379 Kč

Startovací Sada IndaSa FIlm lIne ultravent (25 kS)
kód SAdY POPIS ObSAh aKČní Cena

Ind FILM1

brusné kotouče na perfektně hladkém filmovém podkladu, 
odolnému proti roztržení o hrany a výstupky. Použité speciálně 
upravené korundové brusivo v kombinaci se systémem 
odsávání ULTRAVEnT si zachovává během broušení  
vysokou odolnost s rovnoměrným brusným obrazem.

Sada obsahuje 
5 kusů kotoučů 
od každé zrnitosti: 
P600, P800, P1000, 
P1200, P1500

299 Kč

maSkovací PáSky pro běžné použití
kód ROZMĚRY aKČní Cena

Ind 51586 18 mm × 45 m 17 Kč

Ind 51588 24 mm × 45 m 21 Kč

Ind 51590 36 mm × 45 m 32 Kč

Ind 51592 48 mm × 45 m 42 Kč

maSkovací PáSky do 80°c
kód ROZMĚRY aKČní Cena

Ind 14249 18 mm × 50 m 19 Kč

Ind 14250 24 mm × 50 m 24 Kč

Ind 14251 36 mm × 50 m 37 Kč

Ind 14252 48 mm × 50 m 49 Kč

maSkovací PáSky do 110°c
kód ROZMĚRY aKČní Cena

Ind 55674 18 mm × 50 m 32 Kč

Ind 56595 24 mm × 50 m 43 Kč

Ind 55677 36 mm × 50 m 65 Kč

Ind 56319 48 mm × 50 m 86 Kč

kód SAdY POPIS aKČní Cena

Ind 56183 Unašeč IndASA Ultravent, 150 mm 1 099 Kč

Ind 56184 Mezivrstva unašeče IndASA Ultravent, červená - 10 mm 229 Kč

Pro nejefeKtivnější výsledeK a odsávání u řady ultravent 
použijte unašeč s mezivrstvou.

indasa - nejlePší Poměr Ceny a Kvality na trhu

norton - ověřená Kvalita Profesionály

+

koTouče PLuS Line 
již od 6,5 kč/1 ks

koTouče HT Line 
již od 8 kč/1 ks

koTouče cycLonic 
již od 11,5 kč/1 ks

koTouče FiLM Line 
již od 9,5 kč/1 ks



jedna z nejrozšířenějších značek brusiva na českém trhu, to je finská společnost MiRkA, zabývající se vývojem a výrobou brusiva
a strojků s vysokými nároky na efektivitu práce, kvalitu, maximální bezpečí a komfort uživatelů. kromě vybraných startovacích
sad naleznete v naší nabídce také produktové řady kotoučů, výseků, rolí a archů Gold, Abranet Ace, Abralon, Autonet, Microstar,
Q.Silver Ace, WPF, leštění Polarshine, elektrických a pneumatických brusek a leštiček, vysavačů a dalšího příslušenství.

Renomovaný výrobce systémů broušení a leštění spadající do skupiny Saint Gobain, nabízející špičkovou kvalitu pro přípravu 
podkladu pro lakování na základě dlouholetých zkušeností a vývoje napříč odvětvími. V komplexní nabídce brusiva a leštění mimo 
startovacích sad také naleznete produktové řady Multi Air A975, systém cyclonic, Pure ice, unikátní brusivo norzon a příslušenství 
pro nejlepší výsledky s produkty norton. 

Startovací Sada mIrka Q.SIlver ace 15d (30 kS)
kód SAdY POPIS ObSAh aKČní Cena

MIR SILVER1

Prémiové brusivo s vysoce odolným keramickým  
zrnem zaměřené na hrubší broušení. Zrno vynikající 
zejména konstantním a dlouhotrvajícím brusným 
výkonem. Vhodné pro profesionální použití nejen  
v prémiových autoopravnách. 

Sada obsahuje 
5 kusů kotoučů 
od každé zrnitosti: 
P80, P120, P180, P240,  
P320, P400

329 Kč

Startovací Sada mIrka abranet ace (30 kS)
kód SAdY POPIS ObSAh aKČní Cena

MIR AbRAnET1

nejvyšší řada brusiva na síťce dominující v oblasti 
maximálního odvodu prachu, odolnosti proti roztržení  
a dlouhou výdrží keramického zrna během broušení  
s minimálním zahříváním podkladu. Vysoce  
profesionální systém brusiva splňující nejvyšší nároky  
na bezprašnost, bezpečnost a kvalitu broušení.

Sada obsahuje 
5 kusů kotoučů 
od každé zrnitosti: 
P80, P150, P240,  
P320, P400, P1000

549 Kč

Startovací Sada mIrka oSP 1-2-3-4 Startovací Sada (25 kS)
kód SAdY POPIS ObSAh aKČní Cena

MIR OSP1

Unikátní zjednodušený systém bezprašné  
přípravy podkladu ve čtyřech krocích  
pro lakování. novinka na českém trhu ve zcela  
ojedinělé startovací sadě.

Sada obsahuje 
5 kusů kotoučů 
od každé zrnitosti: 
OSP-1, OSP-2, OSP-3, 
OSP-4 síťka, OSP-4 pěna

429 Kč

Startovací Sada norton multI-aIr PluS a975 (34 kS)
kód SAdY POPIS ObSAh aKČní Cena

nOR 69957395370

Profesionální systém broušení pro 
broušení tvrdých podkladů za pomoci 
keramického zrna. Systém Multi-Air 
pomáhá k dlouhé životnosti  
a vysokému výkonu brusiva.

Sada obsahuje unašeč  
potřebný pro maximální výkon  
brusiva a 5 kusů kotoučů  
od každé zrnitosti:  P80, P120, 
P180, P240, P320, P400 a 3 kusy 
P320 pěna, P400, P800

1 299 Kč

kód POPIS aKČní Cena

MIR 8295494111 Unašeč Mirka 150mm (5/16 + M8), 61d, Medium 749 Kč

Pro nejefeKtivnější výsledeK a odsávání Použijte unašeČ mirKa

mirKa - Zavedená ZnaČKa v autolaKovnáCh

+

koTouče Q.SiLVeR Ace 
již od 8,5 kč/1 ks

koTouče oSP
již od 13,9 kč/1 ks

koTouče AbRAneT Ace 
již od 14,9 kč/1 ks

koTouče MuLTi-AiR 
již od 9,9 kč/1 ks

bruSka PneumatIcká mIrka ProS,  
orbItální, 150mm, s odsáváním
ORbIT kód aKČní Cena

2.5 mm MIR 8995625111
4 990 Kč

5 mm MIR 8995650111

bruSka elektrIcká mIrka deroS,  
orbItální, 150mm, s odsáváním
ORbIT kód aKČní Cena

2.5 mm MIR MId6252022
9 990 Kč

5 mm MIR MId6502022



italská firma s dlouholetou tradicí, tradičním vytříbeným stylem a vlastními inovacemi známá pro své kvalitní a spolehlivé 
produkty po celém světě. díky létům zlepšování a vlastnímu vývoji jsou brusky, leštičky, vysavače a centrální odsávací 
systémy  jednoznačně kvalitativní špičkou v první lize vybavení dostupné pro autolakovny. nyní  v nabídce Auto kelly!

bruSka PneumatIcká 
SkorPIo III, 150 mm, orbItální, 
S odSáváním
ORbIT kód aKČní Cena

3 mm RUP Rh353A

3 990 Kč6 mm RUP Rh356A

9 mm RUP Rh359A

bruSka a leŠtIČka ibrid 
akumulátorová + 230v, 
40mm, orbIt 0/3/12 mm
ORbIT kód aKČní Cena

krátký krk RUP hR81M/dLX 11 490 Kč
dlouhý krk RUP hR81ML/dLX 12 490 Kč

vySavaČ Pro lakovny - 1200 W
ObjEM kód aKČní Cena

30 L RUP S130EPL 11 990 Kč
45 L RUP S145EPL 12 690 Kč

bruSka elektrIcká 
SkorPIo e, 150 mm, orbItální, 
S odSáváním
ORbIT kód aKČní Cena

3 mm RUP RX153A
8 800 Kč

6 mm RUP RX156A

elektrIcká leŠtIČka 
Farécla G PluS,  
rotaČní, 150mm 

kód aKČní Cena

FAR GPT001 3 990 Kč

sada pro renovaci 
Světlometů

kód aKČní Cena

nOR 66254488516 8 790 Kč

leŠtIČka elektrIcká bIGFoot, 
orbItální, 150 mm 
ORbIT kód aKČní Cena

15 mm  RUP LhR15IISTd 7 990 Kč

vySavaČ Pro lakovny - 2000 W
ObjEM kód aKČní Cena

65 L RUP kS260EPnS 25 990 Kč

ruPes - inovativní a Plně KonKurenCesChoPný

doPoruČujeme!

Vždy na pobočce Auto Kelly od 10:00 - 16:00 hodin

PředváděCí dny
dATUM dEn MíSTO

7. 8. ÚTERÝ Praha 9

14. 8. ÚTERÝ hradeC KrálovÉ

21. 8. ÚTERÝ brno

28. 8. ÚTERÝ ostrava

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí pro registrované velkoobchodní zákazníky společnosti Auto Kelly při prodeji 
na území ČR. Na uvedené zboží nelze uplatnit další slevy. Společnost Auto Kelly a.s. si vyhrazuje právo  
na změny v období platnosti letáku. Chyby tisku vyhrazeny.

 zdarma leŠtící PaSta

+

+
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