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PRÉMIOVÁ ZNAČKA 
VÝFUKOVÝCH SYSTÉMŮ 
v oe kvalitĚ

Výběr z nabídky výfukových systémů MTS:

Objednací kód LKQ CZ Název Aplikace Běžná cena bez DPH

MTS 01.59790 Výfuk MTS – Střední tlumič Škoda Octavia I – 1.4/1.6 864 Kč

MTS 01.96460 Výfuk MTS – Zadní tlumič Škoda Octavia I – 1.4/1.6 1 733 Kč

MTS 01.80670 Výfuk MTS – Střední tlumič Škoda Fabia I – 1.4 1 259 Kč

MTS 01.97950 Výfuk MTS – Zadní tlumič Škoda Fabia I – 1.4 1 254 Kč

Výfukové systémy značky MTS jsou shod-
né s originálním dílem
Kvalitativní standardy se plně shodují s pro-
hlášením o shodě ze dne 28. 5. 2010, což 
umožňuje používat výfuky MTS jako plno-
hodnotnou alternativu k originálním dílům. 
Všechny výfuky MTS vykazují naprosto stej-
né kvalitativní a výkonové parametry jako 
výfuky určené do prvovýbavy.

Vychutnej si 
s MTS tu Pravou 
iTaLSKou 
deLiKaTeSu

POZVĚTE SI V ČERVENCI ITÁLII K VÁM DO DÍLNY
Ke každému nákupu tlumičů výfuků, výfukových trubek nebo příslušenství MTS 
nad 2 000 Kč získáte pravou italskou delikatesu COLOMBADORO.

5.–18. 7. 2021

Nově jsme rozšířili nabídku výfukových systémů 
o sortiment italské prémiové značky MTS. Zno-
vuzavedení této značky se týká kompletní na-
bídky tlumičů výfuku, výfukových trubek 
a  části příslušenství. TOP prodejné po-
ložky jsou skladem.
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VÝRAZNĚ JSME VYLEPŠILI 
VYHLEDÁVÁNÍ NA E-SHOPU
Funkce fulltextového hledání je na našem e-shopu jednou z nejvyužívanějších, a proto 
jsme se rozhodli tuto klíčovou funkcionalitu zásadně vylepšit a nabídnout vám ještě větší 
komfort při objednávání na e-shopu. Díky použití nejmodernější technologie nyní máte za-
ručený vysoký výkon vyhledání v celém sortimentu a katalogu. Průlomová změna přináší 
výrazně lepší, rychlejší a přesnější výsledky a také mnohem méně kliků. Na českém after-
marketovém trhu tak nyní poskytujeme bezkonkurenční a nejmodernější způsob e-shopo-
vého vyhledávání.

Výhody nového fulltextové hledání:
• zobrazuje okamžité výsledky již během psaní
•  hledaný výraz není nutné zapsat celý, vyhledávač umí najít hledaný výraz i podle jeho 

části, není nutné znát přesné pojmenování produktu
• čím více specifikujete to, co hledáte, tím relevantnější výsledky dostanete
•  pokud zadáte výraz s diakritikou (gramaticky správně), vyhledává i skloňované výrazy
• zvýraznění nalezených výsledků
• hledání ve vybraném katalogu
•  ihned vidíte, v kterých dalších kategoriích se hledané zboží/katalog nachází, a můžete 

hledat jen v nich
• lepší relevance a řazení produktů dle prodejnosti
• zobrazení ceny a dostupnosti hledaných produktů pro přihlášené zákazníky

V praxi to znamená, že nyní už na-
příklad nemusíte zadávat přesné 
označení produktů. Naopak stačí 
zadat obecný výraz, jako např. ba-
terie, brzdový kotouč nebo jen část 
označení produktu, a vyhledávač 
okamžitě zobrazí všechny relevant-
ní výsledky a sortimentní kategorie, 
kde se produkt nachází.

1.  Při hledání obecného výrazu, např. 
šroubovák, stačí napsat jen část 
slova, a zobrazí se různé kategorie. 
Po upřesnění hledání v sekci Vše 
pro dílnu a servis vyhledá nabídku 
šroubováků.

2.  Při hledání vozidla nebo dílu pod-
le značky, modelu, kódu motoru 
a typu produktu zobrazí přesné 
a správné produkty a katalogy.
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Rozšiřujeme nabídku lakování o celý systém lešticích past a kotoučů Fárecla G3 Pro D.A. od 
stejnojmenné společnosti, které jsou vhodné pro použití s orbitálními leštičkami. Novinkou ve 
stávajícím sortimentu past G360 pro rotační leštičky je také menší balení o velikosti 500 ml. 

NOVÉ ORBITÁLNÍ LEŠTICÍ 
PASTY FARÉCLA G3 Pro D.a. 
vHoDné pro Detailery 
a lakovny

Výběr z nabídky:

Objednací kód LKQ CZ Popis Běžná cena bez DPH

FAR SFC506 Lešticí pasta G360 SUPER FAST COMPOUND – 500 ml  720 Kč 

FAR DA7500 Farécla D.A., hrubá pasta – 500 ml  699 Kč 

FAR DA7501 Farécla D.A., finišovací pasta – 500 ml  699 Kč 

FAR DA7502 Farécla D.A. hrubý kotouč, mikrovlákno – 150 mm  299 Kč 

FAR DA7503 Farécla D.A. hrubý kotouč, pěna – 150 mm  299 Kč 

FAR DA7504 Farécla D.A. finišovací kotouč, pěna – 150 mm  299 Kč 

FAR DA7506 Farécla D.A., hrubá pasta – 1 l  1 099 Kč 

FAR DAKIT01 Farécla D.A. set leštičky s příslušenstvím v tašce  13 999 Kč 

FAR GPT202 Orbitální leštička G Plus Dual Action, 21 mm orbit  11 990 Kč 

Nová řada G3 Pro D.A. je nový 
program leštění, vhodný nejen 
pro profesionály v oboru detai-
lingu, ale i pro zkušené lakýr-
níky a karosáře, kteří v rámci 
rozšiřování sortimentu chtějí 
zákazníkům nabídnout i nad-
standardní péči o auta. Řada 
D.A. se vhodně doplňuje s řa-
dou G360 pro rotační leštičky, 
kde lze optimálně vybalanco-
vat rychlost přípravy a korekci 
laku společně s finišem do vy-
sokého lesku. 

Klíčovými vlastnostmi je vysoká 
variabilita jak hrubé i finišovací 
pasty (obě lze použít i na rotační 
leštičce nebo pro ruční doleš-
tění extrémně komplikovaných 
tvarů nebo nepřístupných míst). 
Díky složení na vodní bázi pasta 
rychle nevysychá, ale přitom ko-
touč dobře klouže po povrchu, 
účinně leští a nepřehřívá lak. Po 
rozetření pasta navíc zůstává 
na povrchu transparentní, takže 
lze snadno hlídat aktuální stav 
v průběhu leštění. 

Vlastnosti past vhodně doplňují i lešticí kotouče navržené pro maximální využití potenciálu nových 
past. Pro počáteční fázi leštění, kde je cílem rozleštit největší nedokonalosti (škrábance, oxidace 
nebo matný lak), je nejvhodnější kombinace hrubé pasty a mikrovláknového nebo modrého pěno-
vého kotouče. Agresivita je však dostatečně bezpečná i pro choulostivé měkké a tenké laky. Pokud 
je zapotřebí nebo se provádí rutinní korekce jinak bezvadného podkladu, pokračuje se finišovací 
pastou s jemným pěnovým oranžovým kotoučem pro docílení maximálního zrcadlového lesku. 

V nabídce naleznete i odpovídající orbitální leštičku, která je dostupná i ve speciální startovací sadě. 
Tato sada kromě leštičky obsahuje i kotouče a pasty, a navíc je dodávaná ve stylové brašně s po-
pruhem přes rameno.
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