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

ní CENY 43/2019 

ROZVODY A ŘEMENY
SLEVA AŽ 55 % 

Akce se vztahuje na sortiment rozvodů a řemenů značky Continental. Akce platí v uvedeném termínu nebo do vyprodání zásob.



...a něco z

KÓD: GV WA33B

KÓD: GV B35CEL

KÓD: GV B3.3EPB

KÓD: GV BLP16M

TOPENÍ 
DO DÍLEN
Kamna na kapalná paliva Master 30 kW Naftové topidlo Master s přímým spalováním 10 kW

Elektrické topidlo Master s ventilátorem 3.3 kW

Plynové topidlo Master s ventilátorem 15 kW

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

33 900 Kč
Běžná cena: 39 200 Kč

6 200 Kč
Běžná cena: 7 520 Kč

1 800 Kč
Běžná cena: 2 300 Kč

2 800 Kč
Běžná cena: 3 220 Kč

https://maxi.elit.cz/product/detail/35889050/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/35893038/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/35888069/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/13614799/context:0
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Čistič motoru XT Extra 5 l Dakar kalhoty funkční 

KÓD:  MAR 823 KALHOTY D

ELITNÍ TRHÁKY 
PODZIM 18. 9. – 17. 11. 2019

NÁŘADÍ 
STARLINE + FORCE 18. 9. – 17. 11. 2019

1 625 Kč
AKČNÍ CENA

215 Kč
AKČNÍ CENA

KÓD: XT ECE5

...a něco z

https://maxi.elit.cz/products/search/MAR%20823%20KALHOTY%20D/type:article+customerNo:102199702
https://www.i-elit.cz/elitni-trhaky-1909/#1
https://www.i-elit.cz/starline_podzim_2019/#1
https://maxi.elit.cz/product/detail/30266168/context:0


Německá společnost CONTINENTAL, jakožto specialista na výrobu hnacích řemenů, se může pochlubit již 120 lety svého 
výrobního know-how. Od úplného počátku hrál Continental rozhodující roli ve vývoji hnacích řemenů až po dnešní složité 
high-tech výrobky. Již v roce 1899 si totiž společnost 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 generáto-
ru 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 (divize Continental). 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®. Continental 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 a rozvodové sady CONTINENTAL 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 Continental 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 Continental pro hnací řemeny pro automobily jsou celosvětově certifikovány podle standardů manage-
mentu kvality ISO/TS 16949 (certifikace pro dodávky do OE). Continental testuje své výrobky na speciálních testovacích zaří-
zeních 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 Con-
tinental 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 
Continental 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 Continental 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.

Řemeny a rozvody ContiTech se mění na Contintental: nové jmé-
no, nové balení
Nadnárodní koncern Continental spojuje nyní v oblasti automotive 
své dovednosti z různých divizí koncernu. Proto od září 2018 postup-
ně z trhu zmizí značka produktů ContiTech a poté zůstane jen značka 
Continental. Tato změna nabídne jak samotnému koncernu, tak i jeho 
zákazníkům výhody strategické, ale také hmatatelné pro každodenní 
práci servisu. Vezměme si, například, nové balení výrobků, na kterém 
jsou velké fotografie typu výrobku v balení obsaženém a zákazníci je 
tak mohou okamžitě identifikovat a vybrat tak potřebný díl rychleji 
ze skladových zásob. 
Osvědčené dodatečné značení a prvky byly zachovány – např. QR 
kódy umožňující mechanikům okamžitý přístup k příslušným mon-
tážním návodům v katalogu „PIC“ přes chytrý telefon. Oblíbený ob-
sah a montážní informace v mnoha rozvodových sadách jsou také 
nadále dostupné v novém balení. Nový je také proces tisku: speciální 
barva lépe odolává vyblednutí barev a povrchová úprava balení lépe 
chrání před poškozením olejem a zašpiněním.

Věděli jste také například, že na výrobky 
CONTINENTAL můžete získat prodlouženou 
záruku 5 let? Více informací na www.contitech.de
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http://aam-europe.contitech.de/pages/garantie/5.cshtml

