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význam automobilového odvětví pro Českou 
republiku je značný. A to ať už z pohledu eko-
nomického výkonu nebo z hlediska pracovní-
ho trhu, kdy představuje jednoho z hlavních 
zaměstnavatelů v celém průmyslu. Automo-
bilový průmysl prochází v poslední době řa-
dou velkých změn, které mají ambici výrazně 
proměnit celý sektor. A to nejen v technických 
novinkách na samotných automobilech, ale 
i v procesu výroby a v obchodním modelu. K 
hlavním trendům patří pokračující tlak automo-
bilek na snižování nákladů a zvyšování efektivity 
výroby ve vlastních továrnách i u dodavatelů. 
Do budoucna tak cesta k úspěchu povede přes 
diverzi� kované portfolio produktů, globálních 
trhů a investic do vývoje a inovací.

Digitalizace, Průmysl 4.0, automatizace, inova-
ce. Vývoj technologie se zrychlil a společnost 
má mnohem méně času na přizpůsobení. 
Změny se dějí prakticky každý den. A my na ně 
musíme reagovat. To v praxi znamená propo-
jení všech inteligentních přístrojů, výrobních 
linek a výrobků, veškerých produkčních systé-
mů, skladů, logistiky i servisu do jedné inteli-
gentní informační sítě, v jejímž rámci budou 
chytré přístroje zákazníků, výrobců i dodavate-
lů navzájem a bez lidské pomoci komunikovat 
a reagovat na potřeby klientů v reálném čase. 
Na tuto problematiku navazujeme i z před-
chozích vydání a nyní s aktuálním článkem na 
digitální správu barev. Tato nová technologie 
přináší do Phoenix Cloud všechny informa-
ce a všechny kroky v pracovním postupu. Síť 
Wi-Fi tak spojuje všechna zařízení v procesu, 
od Color-Dialog Phoenix spektrofotometr na 
IP míchací váhy a IP tiskárny. Více se dočtete 
uvnitř magazínu.

V letošním roce se rozhodla naše společnost 
obhájit své umístění mezi � nalisty Středočes-
kého kraje v soutěži FIRMA ROKU a výsledek 
předčil očekávání. Do soutěže se každým ro-
kem hlásí přes 6500 � rem a živnostníků, a proto 
probojovat se do � nále krajského kola, je velký 

úspěch. V tomto roce se společnost Interaction 
navíc stala třetí nejlepší a zároveň nejodpověd-
nější FIRMOU Středočeského kraje. Je to pro nás 
velká pocta a motivace k ještě lepším výkonům.

Ani v tomto roce jsme nevynechali náš tra-
diční a to již 8. golfový turnaj s názvem VIP 
SPIES HECKER Golf Cup, který se opět konal 
v nádherném prostředí golfového hřiště Pyšely. 
Jelikož rádi podpoříme dobrou věc, tak i letos 
jsme se rozhodli podpořit projekt ve spolupráci 
s ALL Television na podporu dětských domovů 
a i díky našemu � nančnímu příspěvku budou 
moci další děti, které zrovna nemají moc šťast-
ný start do života, jet poprvé k moři. Více se 
dočtete uvnitř magazínu. Dále jsme se rozhodli 
podpořit jezdecký oddíl Orion příspěvkem na 
pořízení nového koně pro handicapované děti, 
které mimochodem na Mistrovství ČR v říjnu 
2019 získali v kategorii paravoltiž hned několik 
ocenění a z toho i tři zlaté medaile. Více se do-
čtete v článku.

S radostí Vám v novém vydání Color Expertu 
představujeme našeho nového obchodního 
partnera KS Pro�  Lakovnu, který na podzim ote-
vřel zbrusu novou lakovnu v Rokycanech. Pře-
jeme jim spoustu spokojených zákazníků, jež 
budou opraveni našimi barvami Spies Hecker.

Přinášíme Vám také jako každým rokem infor-
mace z dění a slavnostního vyhlášení celosvě-
tové soutěže Škoda Challenge, která se konala 
již po deváté a letos v malebném městečku 
Šibenik v Chorvatsku. Již tradičně se na celém 
projektu podílel tým společnosti Interaction.

Jelikož byl letošní rok opravdu akční, máme 
pro Vás připravené i malé poohlédnutí po již 
druhém ročníku workshopů pod příznačným 
názvem Lakýrník camp. Po velmi kladně hod-
noceném prvním ročníku, jsme ve druhém 
ročníku očekávali větší zájem  ze strany účast-
níků. Tyto prognózy se naplnili a na celkem 
čtyřech akcích po celé ČR se sešlo téměř 200 

lakýrníků. Partneři akce a vystavovatelé v jed-
né osobě tak mohli své novinky prezentovat 
velkému množství lakýrníků na jednom (resp. 
čtyřech) místech po celé ČR. Vzhledem k tomu, 
že jednotlivé Campy doprovázelo krásné slu-
nečné počasí, pohodová a přátelská atmosféra 
a velký zájem účastníků, můžeme druhý ročník 
hodnotit jako velmi vydařený. Více již v článku 
uvnitř magazínu.

Poslední vydání magazínu Color Expert je do-
slova nabitý novinkami ze světa lakoven a ka-
rosáren. Spies Hecker Vám nabízí lakovací tip 
v podobě bodové opravy pomocí Permahyd 
Hi-TEC, kosmetika Meguiar´s poradí, jak pečo-
vat o automobil v zimním období a nechybí 
i novinky od našich významných dodavatelů 
Car Systém, 3M nebo SATA. Tým oddělení pro 
karosáře si pro Vás také připravil novinky v sor-
timentu.  To vše a ještě více se dočtete uvnitř 
tohoto vydání.

Nezapomeňte přihlásit své mistrovské kousky, 
na nichž se blýská barva Spies Hecker, do celo-
světového kalendáře MasterPieces 2021. V tom-
to čísle Vám s hrdostí představíme limitovanou 
edici kalendáře pro rok 2020, kde v měsíci srpen 
naleznete opět mistrovský kousek z české díly 
a nyní i zároveň projekt ve spolupráci s Interac-
tionem – Porsche 911, o kterém jsme se mohli 
dovědět více v minulém vydání.

Na závěr bych chtěl všem mým kolegům, na-
šim spolupracovníkům, obchodním partnerům 
a kamarádům poděkovat za skvělou spolupráci 
a podporu v letošním roce a zároveň popřát 
hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních 
úspěchů v nadcházejícím roce 2020.

E D I TO R I A L

Martin Písařík
Výkonný ředitel společnosti Interaction s.r.o.

S úctou a pozdravem, 
Martin Písařík
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V letošním roce se rozhodla společnost 
obhájit své umístění mezi finalisty Stře-
dočeského kraje soutěže FIRMA ROKU 
a výsledek předčil očekávání. Do soutěže 
se každým rokem hlásí přes 6500 firem 
a živnostníků, a proto probojovat se do 
finále krajského kola, je velký úspěch. 
V tomto roce se společnost Interaction 
navíc stala třetí nejlepší a zároveň nejod-
povědnější FIRMOU.

Soutěž patří svým všeoborovým a regio-
nálním zásahem k největším podnikatel-
ským kláním v zemi. V hodnocení dosa-
huje maximální objektivity a vytváří zcela 
ojedinělé vzájemné porovnání účastníků 
v jednotlivých krajích i za celou Českou 
republiku.

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 2019 
odpovídají na otázky, které charakterizu-
jí jejich firemní podnikání a také popisují 

Poslední zářijový pátek proběhl již osmý 
ročník VIP SPIES HECKER Golf Cup 2019 
v nádherném prostředí golfového hřiště 
Loreta Golf Club Pyšely. Letošní počasí 
připravilo účastníkům turnaje ideální gol-
fové podmínky. I letos na hráče bylo při-
praveno uvítání v podobě vychlazeného 
nefiltrovaného piva značky MMX a ener-
getických nápojů BIG SHOCK. Pro vítěze 
turnaje byly připraveny hodnotné ceny 
a pro celkového vítěze byl již tradičně při-
praven originální dort od paní Písaříkové.

I v tomto roce se naše společnost rozhodla 
podpořit charitativní projekt ALL Television, 
která celý golfový turnaj natáčela na video-
záznam. Ta již několik let podporuje dětské 
domovy. Jsme rádi, že i díky naší podpoře 
se další děti z dětských domovů poprvé vy-
dají na dovolenou k moři.

Díky Vám, přátelům a hráčům, jsme společně 
vybrali a předali krásnou částku 18.650 Kč.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se 
na další turnaj zase za rok!

svůj podnikatelský příběh. Nedílnou sou-
částí hodnocení firem je také tzv. „scóring“, 
který zkoumá finanční ukazatele firem. 

V každém kraji se vyhlašuje vítěz katego-
rie Vodafone Odpovědná firma roku 2019. 
Tuto cenu uděluje společnost Vodafone 
Czech Republic ve spolupráci s Nadací 
Vodafone. Ve Středočeském kraji společně 
vyhlásily jako nejodpovědnější společnost 
Interaction, s. r. o. „Porota ocenila zejména 
širokou škálu zaměstnaneckých benefitů 
a možnost dalšího vzdělávání v oboru. 
Společnost dlouhodobě patří mezi orga-
nizace, které významně podporují soci-
ální, kulturní a sportovní projekty. Mimo 
jiné, podpořili například i Mistrovství re-
publiky handicapovaných dětí v paravolti-
ži, chráněnou dílnu Letohrádek, dětské 
domovy a projekt Dobrý skutek zaměřený 
na podporu dětí s autismem. V minulosti 
spolupracovali s Ministerstvem životního 

prostředí při tvorbě legislativy v oblasti zá-
kona o ochraně ovzduší a emisích VOC (tě-
kavé organické látky),“ okomentovala vol-
bu Adriana Dergam, ředitelka korporátní 
komunikace a společenské odpovědnosti, 
Vodafone Czech Republic.

Velice si tohoto umístění vážíme a motivu-
je nás to jít kupředu a být lepšími i z hle-
diska odpovědnosti vůči okolí a veřejnosti.  

O B S A H A K T UA L I T Y

Interaction třetí nejlepší a zároveň 
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ FIRMA
soutěže FIRMA ROKU 2019 
za Středočeský kraj.
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R Ů Z N É

Interaction 
pomáhá tam, 
kde je potřeba … 

ŠKODA Challenge již po deváté 

Představujeme… 

Jezdecký oddíl Orion děkuje společnosti 
Interaction za podporu u příležitosti poří-
zení nového koně určeného zejména pro 
handicapované děti. Společnost Interac-
tion poskytla příspěvek na koupi tohoto 
krásného koně částkou 10.000 Kč.

Jezdecký oddíl v Braníku vznikl v roce 1970 
jako Pony klub při Výzkumném ústavu ze-
mědělských strojů v Praze - Chodově, v roce 
1979 byl přičleněn k TJ ORION Praha. V roce 
1991 otevřel pražský jezdecký oddíl své dve-
ře i handicapovaným dětem a začala se zde 
provozovat hiporahabilitace. V návaznosti 
na ni oddíl nabídl možnost handicapova-
ným dětem realizovat se skrz i paravoltiž 
a paradrezuru. Právě hlavně v paravoltiži sklí-
zí oddíl úspěchy, v této disciplíně se stal ně-
kolikanásobným držitelem titulu Mistra ČR. 
V letošním roce bylo potřeba zakoupit nové-
ho koně, kterým je Call Me Grand, v oddíle 
mu říkají Collin. Je to hannoverský kůň, 13 let 
starý, je klidný a hodný. Je určen hlavně pro 
voltiž a paravoltiž.

V paravoltižním družstvu je nyní 9 dětí, 
6 zkušených závodníků a 3 nováčky. Na po-
sledním Mistrovství ČR v říjnu 2019 získali 
3 zlaté a 3 stříbrné medailové pozice v ka-
tegorii jednotlivců a dvojic. Tímto jim spo-
lečnost Interaction gratuluje a přeje mnoho 
dalších úspěchů. 

Do malebného městečka Šibenik v Se-
verní Dalmácii se sjeli mistři ze světové 
dealerské sítě ŠKODA a to již po deváté 
v historii. Vítězové národního finále porov-
nali své síly koncem června 2019. Bylo více 
než 190 účastníků z více než 30 zemí sou-
těžících v osmi kategoriích. Město Šibe-
nik a jeho blízké okolí nabídly rozmanité 
možnosti pro pozoruhodný doprovodný 
program.

Již tradičně se na celém projektu po-
dílel tým společnosti INTERACTION, 
který se podílel nejen na přípravě a or-
ganizaci, ale také na hodnocení v kate-
gorii autolakýrník.

Lakýrníci soutěžili v celkem pěti disci-
plínách. Odstranění vad laku broušením 
a leštěním, Určování ochranných pomů-
cek, Dvou koloristických testů (test barvo-
citu) a Lakování nového dílu. 

Vítězové ŠKODA Challenge 2019
Servisní poradce
Ondřej Ondrejka, Česká Republika 

Servisní technik
Łukasz Zielasko, Polsko 

Diagnostický technik
René Hellemann, Dánko 

Lakýrník
Branislav Zágora, Slovensko 

Vedoucí skladu
Darragh Smith, Irsko 

Prodejce
László Szerencsi, Maďarsko 

Manažer prodeje
Markus Wolf, Rakousko 

Zástupce importéra
Roman Stuchlík, Česká Republika 

Nejlepší tým
Polsko

KS Pro�  Lakovna s.r.o  je náš nový obchod-
ní partner, který na začátku října, nově ote-
vřel lakovnu v Rokycanech v těsné blízkosti 
dálnice D5.   

Lakovna je vybavena moderním lakovacím 
boxem s výměnou vzduchu 35.000 m3/
hod, integrovanou míchárnou barev a dále 
dvěma přípravnými pracovišti s odsávanou 
podlahou.  Samozřejmostí je míchací zaří-
zení barev osazené nejmodernější lakovací 

technologií Spies Hecker Hi-TEC 480, včetně 
veškerého doprovodného materiálu Spies 
Hecker. V rámci své nabídky služeb zákazní-
kům, je možný odvoz opravovaného vozidla 
odtahovým vozem  VW Crafter, nebo zajiště-
ní pick up servisu. 

Celému týmu Tým KS Pro�  Lakovna s.r.o, pře-
jeme „dobrý start“ do nového odvětví jejich 
podnikání a spoustu spokojených zákazníků.
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M A N AG E M E N T

Digitální správa barev

Digitální správa barev nyní funguje na nové úrovni. S Phoenix Cloud v lakovně  nyní může 
na mobilních zařízeních řídit celý proces, od sladění barev po míchání – ať už v okamžiku 
přijetí objednávky, v kanceláři nebo v dílně. Každý krok v procesu správy barev lze nyní 
také spravovat z více míst. Trvale nainstalovaný počítač v míchací místnosti již není nutný.

Tato nová technologie přináší do Phoenix Cloud všechny informace a všechny kroky 
v pracovním postupu. Spektrofotometr porovnává barvy zachycené v lakovně s více 
než 200 000 uloženými barevnými recepturami. Receptury v databázi jsou průběžně 
aktualizovány, což znamená, že uživatelé mají vždy přístup k nejnovějšímu softwaru 
a barevným recepturám.

Síť Wi-Fi spojuje všechna zařízení v procesu, od Color-Dialog Phoenix spektrofotometr na 
IP míchací váhy a IP tiskárny. Systém pracuje se všemi zařízeními podporujícími Wi-Fi, jako 
jsou smartphony nebo tablety.

Balíčky služeb pro každého

Spies Hecker nabízí svým zákazníkům tři různé balíčky digitálních řešení: od zcela 
bezdrátové integrace všech zařízení přes Wi-Fi síť do Phoenix Cloud Hi-TEC Performance 
k částečně bezdrátové řešení Phoenix Cloud Classic a jednoduchá varianta Phoenix Cloud 
Base založená na LAN.

Další výhodou aplikace Phoenix Cloud je to, že data úloh lze uložit do cloudu a propojit je 
s jinými operačními systémy, jako jsou řešení pro správu skladu, úloh nebo řídicí panel KPI. 
“Vždy se zajímáme o to, abychom našim zákazníkům nabídli praktická řešení v reálném 
světě, která usnadní práci v lakovně”, říká Joachim Hinz, Spies Hecker Brand Manager pro 
Evropu, Blízký východ a Afriku. “Na nejvyšší úrovni, Phoenix Cloud Hi-TEC Performance, 
nabízíme zcela bezdrátové řešení, které propojuje celou řadu zařízení, aby umožňovalo 
správu barev v celé společnosti.“

Tato nová technologie přináší do 
Phoenix Cloud všechny informace 
a všechny kroky v pracovním postupu.
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Technici společnosti 
Interaction, kteří se na 
jaře tohoto roku vrátili 
z intenzivního školení 
v centrále společnosti 
Spies Hecker, mohli 
své nově nabyté zna-
losti a zkušenosti pře-

dat dále a představit novinku z oblasti lakování a to především pro-
duktů z řady Speed-TEC. Další zajímavou a touto dobou stále více 
aktuální problematikou 
byla prezentace nejno-
vějších trendů v oblasti 
digitálních koloristic-
kých nástrojů Phoenix
a výhody přechodu na 
100 % wi�  včetně nové 
váhy.

M A N AG E M E N T

DRUHÝ ROČNÍK 
LAKÝRNÍK CAMPU 
ZA NÁMI

Na přelomu května a června tohoto roku se uskutečnil již druhý 
ročník workshopů od společnosti Interaction pod příznačným 
názvem LAKÝRNÍK CAMP. V příjemném a pohodovém prostředí 
kempů po celé České republice se prezentovali jednotliví dodava-
telé s produktovými novinkami a vychytávkami v oboru oprav a la-
kování vozidel. Akce byla určena zejména pro zákazníky společnosti 
Interaction.

Výběr dodavatelů/vystavovatelů byl stanoven na základě poptáv-
ky importérů na vybavení a nových standardů lakoven a karosáren. 
Standardy vybavení a dodržování technologických postupů jsou 
aktuální téma u většiny výrobců vozidel.  Kontrola vybavení a pro-
cesů se provádí prostřednictvím auditů, které společnost Interac-
tion zajišťuje. 

Účast na jednotlivých kempech předčila první ročník a i díky počasí, 
které se vydařilo, byla 
akce opět úspěšná. 

S revolučním systé-
mem v lakování PPS 
pro přípravu a apli-
kaci barev a dalšími 
novinkami brusného 
systému Festool se 
prezentovala společ-
nost 3M. 

Na stánku společnos-
ti Car Systém mohli 
účastníci shlédnout ná-
zornou ukázku UV ma-
teriálů a matovacího 
leštění. 

Zástupce společnos-
ti SATA prezentoval 
především novinky 
z oblasti lakovacích 
pistolí a ochrany 
zdraví.

Společnost DeVILBISS
představila svoji novin-
ku na trhu v podobě 
nejpokrokovější stří-
kací pistole DV1. 

Společnost SIA si pro 
zúčastněné lakýrníky 
připravila prezentaci 
kompletního portfolia 
revolučního brusné-
ho systému a Kwasny
zase své portfolio aero-
solů. Technici společ-
nosti Interaction ještě 
přispěli s prezentací 
systému čistění pistolí.

Mimo tyto prezentace 
byl k vidění například 
jedinečný mobilní 
sloupový zvedák  
IKOTEC nebo novinka 
na trhu lakovací sto-
jan na kola.

Akce se zúčastnili i obchodní zástupci a realizační tým spo-
lečnosti Interaction, kteří tak mohli na místě zodpovědět 
případné další dotazy účastníků a po prezentaci posedět 
u příjemně vyhlazené-
ho piva.

Těšíme se na další 
v pořadí již třetí ročník 
Lakýrník kempu !!!
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Tip pro lakování: Bodová oprava 
pomocí Permahyd Hi-TEC

Tip 1 - Teplota a vlhkost

Teplota a vlhkost mají vliv na výsledky lakování. Před 
přípravou podkladového laku je třeba v lakovací kabině 
zkontrolovat teplotu a vlhkost. Lakýrník se vždy odkazuje 
na technické listy. V závislosti na vlhkosti a teplotě lakovací 
kabiny si lakýrník zvolí rychlejší nebo pomalejší nastavení 
s přísadou WT 6050 nebo 6052. Lakýrník si musí také vybrat mezi 
Permahyd Hi-TEC rozstřikovou přísadou 1050 a 1051.

Společnost Spies Hecker si pro Vás připravila tři tipy pro 
dokonalé lakování v průběhu bodové opravy pomocí 
Permahyd Hi-TEC. 

Tip 2 - Naneste rozstřikovou přísadu správně

Lakýrník aplikuje Permahyd Hi-TEC rozstřikovou přísadu na místo 
opravy. Je třeba dbát na to, aby rozstřiková přísada byla nanesena 
pouze do místa budoucího rozstřiku podkladové barvy. Lakýrník 
by neměl dovolit, aby se rozstřiková přísada neodpařila před 
aplikací podkladového laku.

Tip 3: Aplikace podkladové barvy a vrchního průhledného 
laku 

Aplikujeme první nástřik připravené směsi v co největším rozsahu 
(ideálně do zóny, kde byl předem aplikován produkt Permahyd 
Hi-TEC rozstřiková přísada, která musí být stále mokrá). Pro 
ideální výsledek je nutné opakovat takto krok až do úplného 
zakrytí opravovaného místa. (Každá z dalších následujících vrstev 
podkladové barvy musí být aplikována blíže opravovanému místu 
tzn. v menším rozsahu.)

Po provedení rozstřiku se aplikuje vrchní průhledný lak obvyklým 
způsobem způsobem. Před aplikací vrchního průhledného laku se 
ujistěte, že rozstřik není viditelný. 
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Zimní období je největší zkouškou nejen pro automobily. Neustálé teplotní výkyvy mezi chladným venkovním prostředím a vytá-
pěnými garážemi, všudypřítomné nečistoty, bláto a rozbředlý sníh, chemický či inertní posypový materiál – všechny tyto faktory 
v zimním období výrazně ovlivňují stav a vzhled nejen lakovaných částí karoserie, ale také plastových a gumových částí, pne-
umatik, skleněných ploch a v neposlední řadě také interiérových povrchů. Jak účinně bojovat proti těmto sezónním činitelům 
a ochránit svůj vůz v zimním období? Přinášíme 6 jednoduchých tipů Meguiar’s:

T R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T I

Zimní péče o automobil?

 Díky Meguiar’s žádný problém!

D111 Meguiar’s 
Shampoo Plus
3,78 l / 18,93 l

M2116 Meguiar’s 
Synthetic 

Sealant 2.0
473 ml

D140 Meguiar’s 
Wheel Brightener
3,78 l

C2000 Meguiar’s 
Professional 

Detailing Clay 
– Mild

D115 Meguiar’s 
Rinse Free Express 

Wash & Wax
3,78 l

G18309 Meguiar’s 
Ultimate Fast 

Finish 
241 g

M68802 Meguiar’s 
Deep Crystal Ultra 

Paint Coating
60 ml

D160 Meguiar’s 
All Season Dressing

3,78 l

M34 Meguiar’s 
Final Inspection

473 ml / 3,78 l

1. Svůj vůz myjte co nejčastěji kvalitním autošampo-
nem. Nečistoty, které ulpí na povrchu karoserie, nebudou mít 
čas oslabovat ochrannou vrstvu vosku, sealantu či coatingu, 
a následně poškozovat lak. Všechny autošampony Meguiar’s 
jsou šetrné k ochranné vrstvě, obsahují lubrikanty, díky kte-
rým povrch laku nepoškrábete, a optické rozjasňovače pod-
poří lesk laku.

2. Nezapomínejte ani na disky kol a pneumatiky. Právě tyto části jsou 
v zimě nejvíc zkoušeny, a proto jejich pravidelné čištění a vhodná ochrana při-
spívá k dlouhé životnosti. Čističe disků a pneumatik odstraní i odolné nečis-
toty, a přitom jsou zcela šetrné k čištěným povrchům. Pneumatiky následně 
doporučujeme ochránit přípravky dodávajícími nejen efektní mokrý vzhled, 
ale zejména ochranu před procesy vysychání, hnědnutí a puchření, které 
může právě posypová sůl a nečistoty výrazně urychlit. Tyto přípravky ochrání 
i nelakované plastové lišty, gumy kolem oken a další citlivé povrchy z gumy, 
tvrzeného i měkčeného plastu.

3. Odstranění odolných a chemicky agresivních nečistot (=dekontaminace 
laku). Polétavá rez, asfaltové tečky, lakový poprašek a další odolné nečistoty ulpí na 
povrchu laku při běžném provozu, avšak prostým mytím není možné je z laku od-
stranit. Po čase se navíc dostanou až pod samotný povrch a odstranit je není možné 
jinak než přelakováním. Clay (čti „klej“) dokáže tyto povrchové nečistoty odstranit 
dříve, než se dostanou hlouběji do laku a nenávratně jej poškodí. Clay je neabrazivní 
a jeho použití je šetrné a zcela nenáročné. Použít jej lze, kromě lakovaných částí, 
také na skleněné plochy. Výsledkem je dokonale hladký povrch, který umožňuje 
lepší a efektivnější korekci, leštění a ochranu laku a v kombinaci s efektem tzv. 
„tekutých stěračů“ účinnější odvod vody.

4. Ochrana karoserie = účinná ochrana před 
okolními vlivy. Kvalitní vosky, sealanty či coatingy 
vytvářejí na povrchu laku ochrannou vrstvu, kte-
rá brání pronikání nečistot na povrch laku, a tím 
jej chrání před poškozením. Vosky Meguiar’s navíc 
podporují lesk a poskytují dokonalou hladkost po-
vrchu. Před aplikací ochrany doporučujeme z povr-
chu odstranit odolné nečistoty pomocí claye, čímž 
se trvanlivost a účinnost ochranné vrstvy ještě zvýší.

Doporučujeme:

Doporučujeme:

Doporučujeme:

Doporučujeme:
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G8408 Meguiar’s 
Perfect Clarity Glass 

Polishing Compound
236 ml

D101 Meguiar’s All 
Purpose Cleaner 

3,78 l / 18,93 l

G8504 Meguiar’s 
Perfect Clarity Glass 

Sealant
118 ml

D149 Meguiar’s 
Quik Interior Detailer

3,78 l

D120 Meguiar’s 
Glass Cleaner 
Concentrate 

3,78 l

Doporučujeme:

Doporučujeme:

5. Čistota a průzračnost skel s extrémním od-
puzováním vody. Stará silniční nečistota, mastnota, 
vodní kámen, šmouhy od stěračů a další agresivní 
nečistoty výrazně zhoršují čistotu a průhlednost 
skla, a tím snižují bezpečnost při řízení. Odstraněním 
těchto kontaminantů z povrchu skla docílíte ne-
jen jeho špičkové čistoty, ale také jej připravíte pro 
aplikaci ochranného sealantu, který nezajistí pouze 
snadnější údržbu, avšak také extrémní odpuzování 
vody, tedy efekt tzv. „tekutých stěračů“.

6. Interiérové povrchy jsou vystaveny nečistotám stejně jako exteriér 
vozu. Ani na ně bychom tedy neměli zapomínat. Časté vysávání znemožní 
nečistotám ulpět v hloubce textilních vláken koberců a vytvořit odolné skvr-
ny a nečistoty, které je následně obtížnější odstranit. Pravidelné čištění inte-
riérových textilií přípravkem D101 Meguiar’s All Purpose Cleaner udrží tkani-
ny čisté díky speciální technologii pěnění. Ta vyzvedne nečistoty i z hloubky 
vláken a obsažené zjemňovače textilií povrch ošetří, aby vlákna neztvrdla 
a neztratila svou jemnost. Příjemná vůně navíc zpříjemní práci i výsledný efekt.

INTERACTION na jedinečném veletrhu 

Veletrh Racing Expo představil pod jednou střechou průřez 
motoristickým sportem v České republice.  Automobily 
a motocykly mnoha sportovních disciplín, tak jak je většinou 
známe jen z televize. Racing Expo je veletrh specializovaný 
na motorsport. Dává prostor pro vystavení závodní techniky 
profesionálních i amatérských závodníků a týmů, a stejně tak pro 
firmy z oboru. 

Technici společnosti Interaction a 3M si pro návštěvníky připravili 
prezentaci v sekci „Racing“ a představili novinky ze světa vybavení 
lakoven a karosáren. Mimo jiné mohli návštěvníci veletrhu 
shlédnout u stánku společnosti Interaction dva unikáty v podobě 
Chevrolet Camaro SS/RS, Plymout Duster 340 magnum, jehož 
finalizace kompletní renovace se dokončila těsně před plánovanou 
výstavou v Letňanech, kde měl tento vůz svoji premiéru. Tyto 
mistrovské kousky se utkají s dalšími unikáty, na nichž se blýská 
barva Spies Hecker v liminované edici celosvětového kalendáře 
Master Pieces 2021. 
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Ferrari 360 Modena 
je obnovena pomocí Spies Hecker ke své slávě

Začátkem roku 2019 se Christophe Montmartin, majitel 
Carrosserie Montmartin Axial se sídlem v Clermont-Ferrand 
Francie, rozhodl kompletně zrekonstruovat havarovanou Ferrari 
360 Modenu, kterou koupil v roce 2017. Dlouholetý zákazník 
značky Spies Hecker Christophe věděl, že se může spolehnout 
na naše přizpůsobené, snadno použitelné nátěrové systémy, aby 
udělil této nádherné Ferrari ikonickou a okouzlující červenou 
barvu. A výsledek nezklamal!

Christophe byl nadšený z výsledku, když vysvětluje: „Konec je 
dechberoucí. Červená barva je stejně dokonalá, přesně jak jsem 
ji chtěl, díky kvalitě produktů Spies Hecker a jejich jednoduchým 
procesem aplikace. Obzvláště mě ohromil mimořádně lesklý 
povrch, který poskytuje Permasolid® vrchní průhledný lak 8055." Ferrari 360 bylo obnoveno do své kultovní 

a okázalé červené barvy

Proces lakování Ferrari Modena Christophe začas s 2K plničem 
Permasolid® HS Performance 5320 následně aplikoval podkladový 
lak Permahyd® Hi-TEC 480. Celé lakování dokončil s  vrchním 
průhledným lakem Permasolid® 8055.

"Emmanuel Provost, jihovýchodní manažer pro Spies Hecker 
Francie, a Helder Ferreira, technik Spies Hecker, stejně jako 
distributor Rainbow Refinish, mi během celého procesu poskytli 
vynikající podporu." říká Christophe Emmanuel Provost říká: 
„Jsem velmi ohromen odhodláním Christophe k tomuto projektu. 
Úplně obnovil svoje Ferrari 360 do své původní slávy a jsem velmi 
hrdý, že jsme mu díky našim produktům a pokročilým digitálním 
nástrojům mohli nabídnout pomoc. "

Pro více informací ohledně tohoto projektu, prosím navštivte: 
www.facebook.com/CarrosserieMontmartin
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Kalendář Masterpieces 2020

Rádi bychom Vám chtěli představit novou 
limitovanou edici kalendáře Masterpieces 
pro rok 2020, která se nesla v duchu týmo-
vé práce pod příznačným názvem „Team 
Work makes the Dream Work“. Jako tomu 
bylo v předchozích edicích, i letos se do 
výběru nejhezčích mistrovských kousků 
z celého světa probojoval vůz z české dílny 
konkrétně z dílny Trachta - Schneider ve 
spolupráci s naší společností Interaction. 
Nádherné Porsche 911 z roku 1971 v le-
gendárních barvách Gulf racing naleznete 
v kalendáři na osmé pozici – tedy v měsíci 
srpen a právem mu patří i titulní strana to-
hoto vydání Color Expertu. 

Focení probíhalo v květnu přímo v pro-
storách Vzdělávacího a školicího střediska 
společnosti Interaction. Zde můžete vidět 
malou ochutnávku z celodenního focení.  

Tímto Vám chceme připomenout, že do 
28. 2. 2020 můžete i Vy zaslat svůj auto-
mobil / motocykl / letadlo, na kterém se 
blýská barva Spies Hecker! Nepropásněte 
tak příležitost se i Vy dostat do nového ka-
lendáře pro rok 2021.

Třeba právě Váš mistrovský kousek bude 
zdobit nějaký měsíc v kalendáři pro rok 2021, 
takže již nečekejte a zasílejte nám fotogra� e 
i s přihláškou, kterou Vám rád pošle Váš ob-
chodní zástupce společnosti Interaction! 

Jméno:
Telefon: 

Příjmení:
Fax:

Společnost/Lakovna:
E-Mail:

Popis vozidla:

Značka:

Model:

Rok výroby:

Rok úpravy/přelakování:

Kde se vozidlo nachází v současné době?

Přihlášku posílejte na email michaela.kirchnerova@interaction.cz, případně kontaktujte 
své obchodní zástupce Interaction.Konečný termín pro odevzdání je 28. 2. 2020
Společně s přihláškou pošlete také alespoň jednu fotografii přihlášeného kousku.

PŘIHLÁŠKA DO KALENDÁŘE SPIES HECKER 2021.Zúčastněte se výběru pro nové vydání kalendáře!
Pro rok 2021 hledáme mistrovské kousky, restaurované a lakované materiály Spies Hecker.
Do výběru můžete přihlásit veterány, současné modely aut, motorky, ale také letadla nebo umělecké předměty.

Spies Hecker, vždy nablízku.

101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ropeway to the Titlis mountain 3020 m  l  2014  l  CWA Constructions SA/Corp.  l  CH -Olten  l  Oliver Barberis, Alex Hegi, Benno Schütze, Antonio Albaladejo    

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12
Blackwing BW 635 RG  l  2019  l  Blackwing Sweden AB  l  SE - Eslöv  l  Patrik Rubensson, Rikard Sjöstedt

11
Abarth 595 Competizione & Abarth 695 Tributo Ferrari l 2016/2010 l RS Evoluzione l IT – Torino l Rocco Romeo, Alex Fiore

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10
Mercedes ATEGO  l  2018  l  Jacinto Marques de Oliveira Sucessores Lda.  l  PT – Esmoriz – Porto  l  Jacinto Marques de Oliveira

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2
Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+  l  2019  l  Mercedes-AMG Petronas Motorsport  l  UK - Silverstone

Apply for the 2021 calendar.
Deadline 28 February 2020.

www.spieshecker.com/calendar2021
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Paranoid Drag Beetle  l  2018  l  VW Airhouse  l  NL -Hillegom  l  Ingmar de Vos, Sander van Hoekelen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3
Ford F100  l  1956  l  Karosseriebau & Lackiererei Wagner  l  DE - Schmitten / Taunus  l  Michael Wagner, Marcel Wagner, Christopher Wagner

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8
Porsche 911  l  1971  l  Trachta - Schneider  l  CZ - Prague  l  Karel Trachta

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4
Scania R480  l  2010  l  KC colorworkx  l  DE -Schmalkhalden  l  Christian Kirchner, Hans-Joachim Reum, Dominik Kirchner

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5
Ford A Roadster  l  1932  l  Taulov Autolakering i/s  l  DK - Fredericia  l  Tommy Benzon, Jan Hansen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6
eRod - Offroad-Buggy  l  2017  l  KYBURZ  l  CH - Freienstein  l  Martin Kyburz, Fabien Caroselli l  Sahara – Axalta‘s automotive colour of the year 2019

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7
TESLA Roadster 2.5  l  2010  l  Autoskadestuen A/S  l  DK - Kastrup  l  Emil Ellefsen, Peter Ellefsen

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  CH -Olten  l  Oliver Barberis, Alex Hegi, Benno Schütze, Antonio Albaladejo    

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  Patrik Rubensson, Rikard Sjöstedt

 IT – Torino l Rocco Romeo, Alex Fiore

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

l  DE -Schmalkhalden  l  Christian Kirchner, Hans-Joachim Reum, Dominik Kirchner

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Taulov Autolakering i/s  l  DK - Fredericia  l  Tommy Benzon, Jan Hansen

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  KYBURZ  l  CH - Freienstein  l  Martin Kyburz, Fabien Caroselli 
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2
Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+  l  2019  l  Mercedes-AMG Petronas Motorsport  l  UK - Silverstone

Apply for the 2021 calendar.
Deadline 28 February 2020.

www.spieshecker.com/calendar2021

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3
Ford F100  l  1956  l  Karosseriebau & Lackiererei Wagner  l  DE - Schmitten / Taunus  l  Michael Wagner, Marcel Wagner, Christopher Wagner
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Scania R480  l  2010  l  KC colorworkx  l
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Ford A Roadster  l  1932  l  Taulov Autolakering i/s  

01 02 03 04 05 06 07 08

eRod - Offroad-Buggy  l  2017  l  KYBURZ  

Průběh focení Porsche 911 z roku 1971
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T E C H N O LO G I E

Jedná se o dvousložkový polyesterový multifunkční 
tmel bez styrenu. Multi Green SF je vysoce tixotropní 
materiál, který se vyznačuje vysokou stabilitou 
a dokonalou brousitelností. Pro univerzální použití na 
ocelových, hliníkových a pozinkovaných podkladech 
při opravách vozidel stejně jako ostatních materiálů 
(sklolaminát nebo dřevěné materiály) 

Brusný blok Carsystem ProFlex Mercury a Pluto 
je plastový brusný blok, který se dokonale hodí 
pro použití s kotoučkem ProFlex Mercury/Pluto. 
S tvrdým brusným blokem lze jednoduše odstranit 
(zaleštit) smítka a jiné vady laku. Měkký brusný blok 
se dokonale přizpůsobí tvaru a zanechává pěkný 
a jednotný povrch broušení. 

Carsystem excentrická podložka T.19 je měkká, respektive tvrdá 
podložka pro všeobecné použití od hrubého po konečné broušení. 
Díky speciálnímu adaptéru a dvěma různým šroubům (M8 a 5/16“), 
podložka je vhodná pro všechny komerčně dostupné stroje. Systém 
otvorů je založen na 15 otvorech a byl rozšířen o 10 dalších otvorů. 

Více informací a k dostání u obchodních zástupců společnosti Interaction. www.interaction.cz. 

Společnost Interaction jakožto výhradní distributor značky Carsystem by Vám ráda představila novinky, 
které byly v druhé polovině tohoto roku uvedeny na trh. 

NOVINKY NA TRHU OD CARSYSTEM 

MULTI GREEN SF

CS ProFlex Mercury a Pluto brusný blok

CS excentrická 
podložka T.19

Brusný blok Carsystem ProFlex Mercury a Pluto 
je plastový brusný blok, který se dokonale hodí 
pro použití s kotoučkem ProFlex Mercury/Pluto. 
S tvrdým brusným blokem lze jednoduše odstranit 
(zaleštit) smítka a jiné vady laku. Měkký brusný blok 
se dokonale přizpůsobí tvaru a zanechává pěkný 

Brusný blok Carsystem ProFlex Mercury a Pluto 
je plastový brusný blok, který se dokonale hodí 
pro použití s kotoučkem ProFlex Mercury/Pluto. 
S tvrdým brusným blokem lze jednoduše odstranit 
(zaleštit) smítka a jiné vady laku. Měkký brusný blok 
se dokonale přizpůsobí tvaru a zanechává pěkný 
a jednotný povrch broušení. 
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Sjednocení laku v jediném kroku
Díky novému 3M™ Trizact™ 8000 a novým pastám s fi alovým víčkem

3M™ Trizact™ – výjimečné brusivo 

Díky mikroreplikované technologii 3M™ Trizact™ máte výhodu precizního brusiva. To se 
neustále regeneruje, aby vám pomohlo během procesu odstraňování škrábanců dosáh-
nout konzistentního výsledku. Brusivo 3M™ Trizact™ tvoří identické mikroreplikované py-
ramidky abraziva v pěnové struktuře. Jak se struktura postupně opotřebovává, stále nové 
a nové brusné částice se dostávají na povrch a poskytují tak konzistentní výkon. 

3M™ Hookit™ Trizact™ zkracuje čas potřebný pro leštění. Rozšířením portfolia 3M o tento 
inovativní produkt jsme výrazně zlepšili proces finálních úprav laku. Nabízí lepší výsledek 
práce a pomáhá tak lakovnám zkrátit pracovní čas a zvýšit spokojenost zákazníka. 

3M™ Trizact™ 3000 a 8000 jsou k dispozici na 75 mm a 150 mm disku Hookit™

Nová generace leštění 

3M™ Perfect-It™ Famous Finish a 1krokový systém odstranění 
škrábanců díky 3M™ Trizact™ 8000 poskytují odolný lesklý 
povrch s dlouhou životností. 

Dosáhněte lesku v jednom kroku 

Tyto lešticí pasty umožňují eliminovat tradiční vícekrokový 
systém strojního leštění, kdy stále zajišťují povrch s vysokým 
leskem a bez škrábanců. Poskytují efekt brusné i lešticí pasty, 
dlouhou dobu zpracování a jednoduché finální rozleštění.

Systém 3M pro sjednocení laku pracuje tak, aby se dosáhlo konzistentního, 
vysoce kvalitního provedení poprvé, pokaždé, a to účinnějším a rychlejším procesem. 

Pouze dva kroky broušení 3M™ Trizact™ pro vynikající výsledek: zrnitost 3000 a 8000. 
Následně použijte pastu 3M™ Perfect-It™ Famous Finish. 

3M™ Vysoce výkonné utěrky 
z mikrovlákenRůžová 
• Čistí, aby po leštění byl povrch bez prachu. 

• Čistí dokonale bez vytváření mikroškrábanců. 

• Robustní a velmi dlouhá životnost. 

3M™ Perfect-It™ Famous Finish
• Originální vývoj pro výrobce automobilů 

pro zajištění vysoké kvality laku i při 
celodenním leštění na lince. 

• Bez škodlivých látek, s nízkou úrovní vůně. 

• Dlouhá doba zpracování. 

• Použití Famous Finish pasty rychle 
odstraňuje škrábance po použití Trizact™ 
8000 pro maximální lesk, zejména na 
čerstvém laku. 

• Bílá barva pasty, k dispozici v 0,5kg 
a 1kg lahvích. 

Nový fialový disk 3M ™ 
• Vyvinutý pro skvělé výsledky v kombinaci 

s Famous Finish. 

• Pro optimální výsledek nastavte rychlost 
otáček mezi 800 a 1400. 

• Speciální povrch snižuje zahřívání laku. 

• K dispozici v rozměrech Hookit™ 
80 mm a 150 mm.

3M™ 55535 Finish Control Spray
• Ideální pro závěrečnou kontrolu všech 

lešticích operací, zejména pro kontrolu 
mikroškrábanců z předchozího broušení. 

• Vhodný na všechny vytvrzené laky, 
zanechává povrch čistý a připravený pro 
poslední kontrolu. 

• Odstraňuje zbytky past. 

• Snižuje riziko mikroškrábanců. 

• Pomáhá dosáhnout excelentního výsledku. 

• Zajišťuje čistý, lesklý povrch. 

• Dostupný jako 500ml sprej. 
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SATA air humidi� er - Zvlhčovač vzduchu 
Zvlhčovač vzduchu může zvýšit relativní vlhkost vzdu-
chu až ke 30%. Zabraňuje tím vysušení sliznice. 

SATA air carbon regulator 
- jednotka s aktivním uhlím
SATA air carbon regulator zajišťuje 
požadovanou ochranu zejména 
u připojených � ltračních systémů 

bez stupně s aktivním uhlím. 
Díky připojení jednotky s 

aktivním uhlím dostane 
lakýrník optimálně 
upravený vzduch 
k dýchání. SATA air 
carbon regulator se dá 

na opasku nasta-vit do 
úhlu +/- 45°.

SATA air cooler  (ochlazovač vzduchu)* SATA air 
cooler ochlazuje vzduch pro dýchání v hor-
kém prostředí na příjemnou teplotu. Teplota 
zde může být individuálně nastavena.

SATA air warmer (ohřívač vzduchu)* 
SATA air warmer ohřívá vzduch pro 
dýchání do příjemné teploty. Teplota 
zde může být individuálně nastavena.

SATA air regulator Regulace 
vzduchu SATA air regulator se 
pro zvýše-ní komfortu no-
šení dá na-stavit na opasku 
až do úhlu  +/- 45°.

SATA air vision 5000 kukla 
Ergonomický design s mož-
ností individuálního nastavení 
a minimalizovaným prouděním 
vzduchu zajišťují maximální 
komfort nošení – výměnné fólie 
dovolují vždy dobrou viditelnost 
na pracovní objekt.

SATA air warmer carbon 
(ohřívač vzduchu verze 
pro carbon)

K ohřívání protékajícího 
stlače-ného vzduchu může být 

opcionálně vložen SATA air warmer 
carbon do SATA air car-bon 
regulatoru. Je možné zvýšit teplotu 
vzduchu pro dýchání dle okolních 
podmínek a potřeby vzduchu mezi 
4 °C a 20 °C.

SATA air regulator belt 
Modulární výstavba systému 
na opasku dovoluje individu-
ální přizpůsobení se pracov-
ním požadavkům a rozšíření 
o další část systému.

T E C H N O LO G I E

Vaši pracovníci si zaslouží absolutní bezpečnost díky 
externímu přívodu čistého vzduchu do lakovací kabiny.

Se SATA air vision 5000 máte "na očích" nejen ochranu 
zdraví, ale zažijete také nové komfortní dýchání díky 
úplně nově koncipovanému přívodu vzduchu. Moderní, 
ergonomicky orientovaný design kukly umožňuje, 
že kukla sedí na skoro každý tvar hlavy a může se 
individuálně nastavit dle obvodu, výšky a polohy hlavy.

Výhody

SATA® air vision 5000:
Ochrana dýchání je ochranou zdraví

•  Vysoká kvalita dýchacího vzduchu: Systém 
ochrany dýchacích cest nezávislý na 
okolním vzduchu bez ohrožení lakýrníka 
plnými � ltry ze vzduchu v kabině

• Žádný odpor při nádechu a vysoký 
komfort dýchání

• Vysoká ochranná funkce, také pro dlouho 
trvající práci

• Chrání až do 100 násobku hodnoty TRK*

• Ovládání hledí pomocí jedné ruky

• Bezre� exní pohled díky speciálním fóliím 
odolným vůči rozpouštědlům

• Nízké provozní náklady, rychlá amortizace 
pořizova-cích nákladů

• Ergonomický design s možností 
individuálního nastavení

• Optimalizované proudění a jemné 
rozdělení vzduchu pro rovnoměrné 
a příjemné ovzdušnění kukly 

• Velký zorník: cca. 297 cm2 při 220° 
možném úhlu pohledu

• Nízká hladina hluku: 64 dB (přibližně jako 
rozhovor ze vzdálenosti 1 m)

• Ochrana hlavy před udeřením pro 
bezpečnou práci

• Výměnné fólie zajišťují neustále jasný 
průhled na oblast práce

• Pomocí SATA CCS-disků (Color Code 
System) je možné individuálně označit 
kuklu, SATA air regulator a air carbon

• Použití po � ltraci; ideálně s � ltrem SATA 
� lter 484 
– přívod vzduchu pomocí bezpečnostní 
vzduchové hadice
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INTERACTION děkuje za Vaši přízeň!

Interaction přináší novinky 
ze světa karosářského příslušenství.

Začátkem června proběhl již tradiční letní meeting společnosti 
Interaction, který firma pravidelně pořádá pro své zaměstnance, 
kde se rekapituluje nejen celý předešlý rok, ale především je zde 
možnost sejít se se všemi kolegy z celé republiky najednou. Letošní 
setkání se uskutečnilo v nádherném prostředí zámku a zámeckého 
parku Loučeň. V tomto roce jsme oslavili u dvou zaměstnanců 
15. výročí a dokonce u jednoho i 20. výročí působení ve firmě. 
Jsme rádi, že je naše firma plná stálých, věrných a poctivých 
zaměstnanců. Touto společnou fotografií z letního meetingu  
bychom se S Vámi chtěli rozloučit v posledním letošním vydání 
tohoto magazínu.

Úspěchy v rámci Ocenění Českých lídrů, kde jsme se umístili mezi 
89 největších ryze českých firem a nyní i získání 3. místa v soutěži 
FIRMA ROKU a zároveň ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU za Středočeský 
kraj nám přináší další energii a motivaci k ještě lepším výkonům. 
Velice si těchto ocenění vážíme a je to i Vaší zásluhou za skvělou 
spolupráci v tomto roce. 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný 
rok 2020.

Těšíme se na Vás v roce 2020! 
Váš tým Interaction

Jak jsme již informovali, hned začátkem ledna společnost Interaction představila, jako první z oboru, ucelený katalog 
Příslušenství a vybavení pro karosárny. 

Jelikož se tým z oddělení pro karosáře snaží služby dále rozvíjet 
a zdokonalovat, s radostí bychom Vám chtěli představit novou 
českou značku AJAX Pilníky, jež se společnost Interaction stala v 
září 2019 oficiálním distributorem. Ajax se od roku 1921 zabývá 
výrobou špičkového ručního nářadí – pilníků, rašplí a ocílek. 
Špičková jakost vstupních materiálů, jako je kvalitní nástrojová ocel 
s vysokým obsahem chromu, jde ruku v ruce s dlouholetými 
zkušenostmi a zručností zaměstnanců Ajax. Od roku 2004 se 
rovněž intenzivně věnují obrábění dílců na CNC strojích. Zde 
vyrábí například pilníky na opravu závitů, specifické pilníky pro 
automobilový průmysl i mnoho specialit. Také nabízí komplexní 
služby v oblasti průmyslového značení laserem.

Další novinou na trhu jsou zvedáky značky FI.TIM, které zajisté 
usnadní „nejen“ karosářům jejich práci. Italská společnost FI.TIM 
byla založena v roce 1991. Původní zaměření bylo výroba 
rovnacích rámu a jejich příslušenství. Později se výroba rozšířila 
o nůžkové zvedáky, které díky své vysoké kvalitě zpracování, patří 
mezi špičku v oboru. Mimo klasických dílenských zvedáků je 
možné v sortimentu najít speciální nůžkové zvedáky s certifikací 
ATEX, tzn. do výbušného prostředí.

Díky osvědčené kvalitě těchto značek jsou právem zařazeny do 
katalogu vybavení pro karosáře. 

Více informací se dozvíte u obchodních zástupců společnosti 
Interaction.



Spies Hecker – vždy nablízku
INTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122
interaction@interaction.cz, www.interaction.cz

Vše pro KAROSÁRNU
a LAKOVNU

 // VYBAVENÍ LAKOVEN A KAROSÁREN

 // TECHNICKÁ PODPORA, 
KOLORISTIKA A PORADENSTVÍ

 // AUDIT, OPTIMALIZACE 
A MANAGEMENT PROVOZU

 // PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBA LAKOVEN

 // ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

 // ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE


