
Akce neplatí pro TRUCK, Racing a Moto
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

ní CENY 21/2019 

SLEVA až 60 %
na BRZDOVÝ SORTIMENT

SLEVA AŽ 55 % –  BRZDOVÉ DESTIČKY, BRZDOVÉ KOTOUČE, BRZDOVÉ 
ČELISTI, BRZDOVÉ BUBNY, BRZDOVÉ TŘMENY

SLEVA AŽ 60 % –  BRZDOVÁ A SPOJKOVÁ HYDRAULIKA, BRZDOVÉ HADICE, 
BRZDOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, BRZDOVÁ LANKA

PRODUKTY ZAŘAZENÉ DO AKCE:



...a něco z

Sada na výměnu 
AC kompresorů

Adaptéry pro test AC okruhu

Sada pro výměnu 
ventilků AC

KÓD: FOR 912G11

KÓD: FOR 958G1

KÓD: FOR 911G8890 Kč
Běžná cena: 1 118 Kč

4 990 Kč
Běžná cena: 6 778 Kč

1 790 Kč
Běžná cena: 2 513 Kč

Akce neplatí pro TRUCK, Racing a Moto
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

https://maxi.elit.cz/product/detail/15772374/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/19131984/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/15770352/context:0


...a něco z

Přísada pro hydraulická zdvihátka Pracovní mikina

KÓD: LQ 1009 KÓD: MAR 830 MIKINA1179 Kč
AKČNÍ CENA

429 Kč
AKČNÍ CENA

Platnost: 13. 5. – 4. 8. 2019

VÍCE INFORMACÍ...

VŠE KOLEM
KLIMATIZACÍ

Akce neplatí pro TRUCK, Racing a Moto
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

https://maxi.elit.cz/product/detail/23052741/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/26705185/context:0
https://www.i-elit.cz/sata_1904/#2


SEIN

• Skutečný specialista na pryžové díly a dodavatel s rozhodující pozicí na evropském automobilovém trhu ve svém oboru. 

• Dnes je SEIN charakterizovaný neustálým vývojem, inovacemi a důrazem na nejvyšší kvalitu.

• Pryžové části dodává i dalším významným výrobcům dodavatelům brzdových dílů.

Akce neplatí pro TRUCK, Racing a Moto
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

COFLE

• COFLE je italská společnost zaměřená na výrobu lanek 
a lankových systémů. Jako jedna z mála v tomto oboru vy-
rábí lanka od A do Z. 

• COFLE také dodavatelem mnohem větším a věhlasnějším 
a všem dobře známým značkám. S jejich produkty jste se 
již určitě setkali, ale pod jiným logem. 

• Hlavním cílem COFLE, založeném v roce 1964, bylo stát se 
hlavním dodavatelem lanek a lankových systémů velkým 
italským společnostem automobilového průmyslu.

• Nyní je jméno COFLE respektované a uznávané v automo-
bilovém průmyslu. 

• Mezi významné zákazníky patří: John Deere, Renault, Toyo-
ta F1, Ferrari, Maserati, Bugatti, Porsche nebo Lamborghini.

SBS

• Kvalitu produktů tohoto dánského výrobce SBS 
potvrzuje záruka poskytovaná na dobu 3 let. 

• SBS dodává velkou část svého sortimentu i re-
nomovaným dodavatelům brzdových dílů, kteří 
výrobky SBS pouze přebalují.

• Sortiment brzdových komponent SBS pokrývá 
95 % všech osobních a užitkových vozidel vy-
skytujících se na evropském trhu a naleznete 
v něm díly na vozidla s datem výroby v 80letech 
až po poslední současné modely. 

• U vybraných položek brzdových třmenů SBS 
není třeba vracet staré díly.



Akce neplatí pro TRUCK, Racing a Moto
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

CIFAM

• CIFAM je italský výrobce brzdových komponent, jehož sortiment sahá od třecích prvků 

brzdové soustavy až po různé prvky brzdové a spojkové hydrauliky.

• O kompetenci tohoto výrobce svědčí především fakt, že výrobky Cifam najdete (podobně jako u Tecnodelty) např. 
i v krabicích minimálně jednoho renomovaného dodavatele brzdových dílů.

• Část svojí produkce dodává i do prvovýroby.

QUICKBRAKE

• Specialista v oboru brzdového příslušenství a opravných sad brzdových třmenů a bubnových brzd.

• Bezkonkurenčně nejširší nabídka veškerých dílů specifického sortimentu brzdového příslušenství.

• Subdodavatel výrobců kompletních brzdových systémů, jinak se specializuje na trh náhradní spotřeby.


