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AŽ 65% SLEVA
na vybrané položky, 53 % na kompletní sortiment kotoučů, 

bubnů a brzdového obložení

* Akce se nevztahuje na sortiment Brembo High Performance

Akční ceny byly dosaženy s pomocí dodavatelů:

Vybrané položky s exkluzivní cenou:

ELIT číslo Typ zboží Aplikace MOC Akční cena SLEVA

T 92122605 Brzdové kotouče BMW 5 (e60), 6 (e63)    3 182 Kč 1 431 Kč -55 %

JR 573037JC Destičky JURID WHITE A4, A6, Superb    2 174 Kč 760 Kč -65 %

RH 81030.00 Sada kotoučů a destiček Octavia II, Audi A3 8P    3 465 Kč 1 580 Kč -54 %

RH 6544.10 Brzdové kotouče Fabia, Octavia, Rapid    1 114 Kč 445 Kč -60 %

09.8760.11 Brzdové kotouče Peugeot 307    1 887 Kč 820 Kč -57 %

Objednat

Objednat

Objednat

Objednat

Objednat

https://maxi.elit.cz/product/detail/21735820/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/2270551/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/12454390/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/6056367/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/5859021/context:0


Akce se nevztahuje na již zlevněné položky, nebo položky v akci.

25% SLEVA
na kompletní sortiment FORCE

Akce se nevztahuje na již zlevněné položky, nebo položky v akci.

25% SLEVA
na kompletní sortiment FORCE

...a něco z

FOLIATEC lak na brzdové třmeny
různé barvy

Objednací kód: FOL 2160 (až FOL 2179)

•  Balení obsahuje:
 – barvu,
 – špachtli na míchání barvy,
 – štětec pro nanášení,
 – drátěný kartáč pro očištění,
 – rukavice.

Akční cena 395 Kč bez DPH

Objednat (Platí pro všechny odstíny.)
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https://maxi.elit.cz/products/treenodetype_id:10%2Btreenode_id:45310%2Blimit:0%2Bfull_tree:1%2Binclude_elitsupplier_list:1
https://maxi.elit.cz/products/treenodetype_id:10%2Btreenode_id:45310%2Blimit:0%2Bfull_tree:1%2Binclude_elitsupplier_list:1
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Z brzdového sortimentu doporučujeme. 

–  NÁŠ TIP! 
Brembo používá zcela unikátní antikorozní ochranu svých 
brzdových kotoučů, která zaručuje nerezavé kotouče po 
velmi dlouhou dobu!

BREMBO

–  Společnost, která více než 50 let představuje naprostou špičku v oboru, lídra na poli technologického vývoje, inovací, nových řešení a výroby. 

–  Značka se těší silnému povědomí i mezi laickou veřejností, díky vítěznému působení ve všech disciplínách motoristického sportu od Formule 1 
až po Moto GP. 

–  Brembo je dodavatelem do prvovýroby pro všechny modely značky Ferrari, dále třeba pro vozy Mercedes, Audi, Volswagen, BMW, Ford, Fiat, 
Nissan a cca 35 dalších.

–  Opakovaný držitel vítězství čtenářských anket německých motoristických 
magazínů Auto Bild, Motorrad, Auto Motor und Sport a Autozeitung pro 
nejlepší značku v oblasti brzd.

–  Brembo je naprostá špička v oblasti vysoce výkonných brzdových systémů.

ATE
–  ATE je jeden z mála specialistů zaměřujících se na 

návrhy kompletních brzdových systémů pro nová 
vozidla po hydraulické a elektrické stránce.

–  V sortimentu ATE jsou kromě třecích i hydraulických 
dílů brzdového systému i ostatní díly a přípravky 
potřebné pro výměnu brzd, jako jsou brzdové ka-
paliny, pasty, speciální přípravky atd. Nabídka je tak 
skutečně komplexní.

–  Výrobní a technologická pracoviště koncernu Con-
tinental Automotive Systems, jehož je značka ATE 
součástí, se nacházejí na třech různých kontinentech 
– Evropě, Asii a Americe.
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–  Firma TMD Friction (vyrábějící pod značkou TEXTAR) je již více než 100 let lídrem v oblasti třecích brzd a v současnosti dodává největší-
mu počtu automobilů na světě.

–  Destičky TEXTAR tak najdete téměř ve všech vozech BMW, včetně divize M. Stejně tak ve velké většině modelů Mercedes a opět i ve 
všech sportovních verzích AMG! Kromě toho TEXTAR používá i většina modelů Porsche, spousta modelů Ferrari!

–  TEXTAR ale nejsou jen ty nejdražší vozy. Nově se na destičky od TMD Friction spoléhá i VW group, včetně Škody Octavia III RS nebo Yeti, 
ale pouze u silnějších motorizací.  

–  Na druhou stranu TEXTAR jinak v modelech nižší střední třídy a malých vozech příliš často nenajdete. Tady jde totiž primárně vždy o 
cenu. Výkonnostní a další kvalitativní parametry zde nehrají takovou roli. Resp. vzhledem k nízkým hmotnostem vozů a menším dosa-
hovaným rychlostem jsou schopni je splnit i daleko levnější konkurenční výrobci. Pokud tedy nejde o sportovní verzi daného modelu. 
Například v minulosti Ford Fiesta ST apod. Tady si tradiční dodavatelé těchto menších automobilů často vylámou zuby a automobilka 
musí oslovit TMD Friction.

–  Jako výrobce, přímo spolupracující s automobilkami, TMD připravuje třecí materiály, 
tak aby přesně odpovídaly požadavkům konkrétních vozidel.

TEXTAR

ROADHOUSE
–  ELIT prodává značku ROADHOUSE již od 90. let a dnes dokonce už v 6 zemích. Jen za posledních 5 let naši zákazníci namontovali více 

než milión sad brzdových destiček a přes 800 tisíc kusů brzdových kotoučů. A to s mizivým počtem reklamací. Lepší poměr ceny a kvali-
ty na trhu rozhodně nenajdete. 

–  ROADHOUSE je značkou největšího světového aftermarketového výrobce na světě – firmy Eurofren. Výroba dosahuje přes 130 milionů 
kusů destiček ročně. 

–  ROADHOUSE má vlastní výzkum, vývoj, testování a výrobu brzdových destiček 
nejen pro osobní vozy, ale i ty nákladní. 

–  ROADHOUSE má nejširší pokrytí vozové parku. 
Důvodem širokého sortimentu jsou 
vlastní razicí hlavy opěrných desek 
pro vlastní několika-set tunové lisy. 
Vlastnictvím obojího je firma 
na trhu unikátní, šíři sortimentu 
a rychlostí zavádění nových 
položek skutečně bezkonkurenční.

–  Doporučujeme: Výhodné sady 
kotoučů a destiček Roadhouse 
Dual kit na nejfrekventovanější 
vozy českého trhu!



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

BOSCH

Nipparts

JURID

–  Spolu s ATE hlavní dodavatel brzdových 
systémů pro automobilky.

– Bosch vyvinul první posilovač brzd a ABS.

–  Nové vlastní vývojové centrum třecích materiálů v německém Karlsruhe garantu-
je originální kvalitu i u aftermarketových směsí.

– Zvláštní pozornost ve výzkumu věnována pískání brzdových destiček.

– Vlastní testovací okruh pro extrémní zatížení brzdových systémů. 

– Široké pokrytí, včetně klasických vozů.

–  Kvalitní řešení pro asijské vozy.

– Plní všechny potřebné homologace pro 100% shodu s originálním dílem.

– Minimální riziko pískání brzd.

–  JURID je jedním ze 4 výrobců brzdových destiček v Ev-
ropě a hrstky na světě, který disponuje dostatečnými 
kompetencemi, zkušenostmi a znalostmi potřebnými 
k tomu, aby splnil náročné požadavky automobilek 
pro dodávky do prvovýroby.

–  Jeden z 2 největších dodavatelů destiček pro prémio-
vé automobilky a modely vyšších tříd.

–  JURID aktuálně najdete v desítkách a stovkách modelů 
od Audi, BMW, Mercedesu až po Porsche 911. JURID 
spolupracuje s většinou významných automobilek. Se-
znam vybraných aktuálních nebo nedávných příkladů 
viz tabulka.

–  Za všechny zdůrazňujeme například dodávky do 
většiny modelů BMW včetně divize M! (dělí se o přední 
a zadní nápravu s dalším výrobcem) nebo pro aktuální 
VW Passat či průlomovou Alfu Romeo Giulia V6

–  JURID garantuje, že u položek pro osobní vozidla, které 
dodávají do OE, naleznete i na aftermarketu shodné 
směsi, jako tomu bylo právě v OEM (prvovýroba).

–  Jak stárne vozidlo, může po letech dojít k určitým 
úpravám směsi, avšak ne na úkor kvality. Dochází jen 
ke sdružování srovnatelných směsí napříč modely, 
stejně jako je tomu právě v OES, kde rovněž většinou 
po 10 letech už není možné koupit naprosto shodné 
desky, které byly v prvovýrobě.

–  NÁŠ TIP! Keramické destičky JURID. JURID jako přední výrobce obložení má 
v nabídce i široký sortiment „keramických“ destičky nešpinící litá kola. V přípa-
dě JURIDU ale oproti konkurenci za rozumné ceny, vyšší jen o cca 20-30% než 
standardní destičky!


