
NEW HORIZONS.
STRONG BONDS.

Všechny značky jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Henkel a jejích přidružených subjektů  
v USA, Německu a v jiných zemích.© 2021 Henkel Corporation. Všechna práva jsou vyhrazena. 

Technická infolinka: 220 101 222.
Více informací o lepidlech na čelní skla naleznete na našich webových stránkách:
https://www.henkel-adhesives.com/cz/cs/produkty/prumyslova-lepidla/lepidla-na-celni-skla-pro-autoservisy.html

MY TESTUJEME, TAKŽE VY UŽ NEMUSÍTE

Nasnímáním kódu 
se zobrazí  

video nárazu!

Snažíme se stále držet krok s vývojem v automobilovém 
průmyslu, a proto testujeme naše produkty tak, aby 
odolaly i v případě reálné havárie. Náš nový crashtest 
Henkel standard napodobuje obvyklé podmínky měst-
ské havárie při vyšší rychlosti: 64 km/h, 40 % přesah. 
Testujeme ovšem i podle průmyslové normy  
FMVSS 212/208: 48 km/h a 100 % čelní náraz.

* FMVSS = Federal Motor Vehicle Safety Standard

POTENCIÁL ÚSPORY NÁKLADŮ
Používání lepidel na čelní skla TEROSON BOND může vaší firmě pomoci:

vylepšit celkový  
proces opravy

1 2 3 4
snížit náklady  
díky produktu  
a úspoře času

zvýšit kvalitu opravy  
a bezpečnost  

cestujících

celkově zvýšit  
spolehlivost díky  

vysoce kvalitním produktům  
a aplikačnímu systému

Testováno ve společnosti DEKRA Klettwitz podle níže 
uvedených norem.

FMVSS* 212/208
UPEVNĚNÍ ČELNÍHO SKLA
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Norma USA 48 km/h, 100 % čelní náraz

NOVÝ HENKEL CRASH 
TEST STANDARD 
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64 km/h, 40 % přesah



Tento průzkum vám poskytne:

Důkladný audit 
vašeho procesu 

opravy

Doporučení  
k možnému  

zlepšení procesů

Analýzu nákladů 
vašeho procesu

Podrobnou zprávu  
o všech zjištěných možnostech 

úspory nákladů a času

Dohodněte si schůzku s našimi odborníky a zjistěte, 
jak může systém lepidel na čelní skla TEROSON BOND pomoci vaší firmě v růstu.

PARTNER NA VAŠÍ STRANĚ, KTERÝ POSKYTUJE
•  Vysoce kvalitní lepidla na čelní skla, která splňují požadavky předních OEM výrobců  

a jsou neustále testovány našimi partnery na crash testy.

•  Komplexní marketingovou podporu a technická školení  
pro vaše pracovníky a koncové zákazníky v servisech.

•  Spolehlivou, rychlou technickou a zákaznickou podporu.

• Dodavatelský řetězec s globálním dosahem.

Školení na pracovišti

Poskytujeme semináře navržené tak, aby vyhovovali 
vašim konkrétním potřebám. Jsou prováděny buď  
v našich školicích a aplikačních střediscích, anebo  
ve vašich vlastních prostorách. Témata seminářů  
se stanoví po konzultaci s vámi.

Digitální školení

Víme, že osobní účast vašeho týmu na školení nemusí 
být vždy možná.

Nabízíme rovněž možnost proškolení prostřednictvím 
našich online školení. 

ŠKOLENÍ  
S NAŠIMI ODBORNÍKY
Naši odborníci s vámi rádi proberou možné způsoby zlepšení 
dosavadního procesu a podělí se s vámi o své znalosti. 

Některá z témat školení:

•  Úvod do problematiky polyuretanových lepidel  
na čelní sklo

• Bezpečnostní aspekty čelního skla

• Praktická ukázka výměny krok za krokem

•  Koncept školení školitelů – příprava vašich manažérů a 
obchodních týmů na zaškolování dalších osob

Zaregistrujte se na školení vyplněním 
kontaktního formuláře na www.loctite.cz

PRŮZKUM  
SERVISU TEROSON
Při spolupráci s vámi nejdříve provedeme  
podrobný průzkum procesu opravy a produktů, 
které používáte. Tím identifikujeme možné úspory 
nákladů a vylepšení procesů, anebo pokud budete 
mít zájem, tak provedeme průzkum přímo  
ve vašem servisu nebo dílně.

NAŠE CESTA ZAČÍNÁ ZDE...
Řidiči a spolujezdci jsou vaše živobytí. A když od vás po opravě odjíždějí, vyžadují maximální bezpečnost. Naše produkty důkladně 
testujeme, takže nemusíte mít žádné obavy.

Německá technologie nejvyšší kvality. Protože nestačí být „jen dobrý“. Spolu s našimi OEM partnery neustále naše produkty zdoko-
nalujeme a posouváme standardy crash testů nad rámec standardních norem. Proč?
Jednoduše proto, že věci se vždy dají dělat lépe.


