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Standox kalendář 2014: Zcela nový pohled na automobilové barvy
V současné době jsme zvyklí vnímat automobilové barvy spíše jen jako laky, které vídáme na
dopravních prostředcích. Když fotograf Ralf Richter promýšlel tvorbu snímků pro Standox
kalendář 2014 s titulem Čisté barvy, zabýval se dynamikou a konzistencí barev. Cílem bylo
vytvořit nový úhel pohledu na lakování. Ve spolupráci s týmem počítačových animátorů
Richter vytvořil sérii velmi složitých animací, ze kterých nakonec vybral obrazy pro kalendář.
Jeho důraz na detail a až drze hravý přístup stály za vznikem fascinujících snímků, které
jejich pozorovatele vtáhnou dovnitř.
Snímky ukazují vozy zasažené velkými vlnami tekoucí barvy. Richter experimentuje
s neočekávanými perspektivami a rozměry, využívá fascinující osvětlení a mnoho různých
barev – to dělá jeho obrazy neobyčejné a přitažlivé. Snímky jsou zachyceny v pohybu a jsou
koncipovány tak, aby v pozorovateli vyvolaly touhu stisknout imaginární tlačítko „Přehrát“ a
moci sledovat, jak se bude scéna nadále vyvíjet.
Jeden snímek znázorňuje stěnu pestrobarevné barvy, která se valí na Range Rover jedoucí
ve vysoké rychlosti téměř jako přírodní sílu. Další snímek poukazuje na měkkost a
hmatatelnost barvy, jak jsou zachyceny ve chvíli, kdy se do barvy téměř doslova zahalí
Porsche 911, čímž je zdůrazněna nezaměnitelná silueta tohoto vozu. Kromě jejich působivých
vizuálních efektů snímky nutí pozorovatele vnímat barvu odlišným způsobem. Například
pigmenty a částice, které vytvářejí dobře známé metalické efekty, jsou zachyceny v
několikamilionovém zvětšení. Na některých snímcích jsou vidět jen detaily vozu; v některých
případech je vůz jen velmi stěží rozpoznatelný. Ve středu zájmu je barva.
Snímky byly vytvořeny pomocí pokrokové počítačové technologie, která byla použita při
tvorbě takových filmů jako Avengers a Doba ledová 4. Obrazy v plném pohybu si můžete
prohlédnout na webových stránkách www.standox.com/cal14pr.
Po více než 30 let zadává Standox mezinárodně proslulým fotografům úkol vytvořit snímky
pro limitovanou edici kalendářů, které jsou distribuovány výhradně zákazníkům společnosti
sídlící v německém Wuppertalu. Estetický vzhled a vysoce kvalitní provedení kalendáře jsou
perfektním odrazem prvotřídního postavení značky Standox a zdůrazňují výrobcovu věrnost
mottu „Umění lakování“.
Standox
Standox je jedním z předních evropských výrobců autoopravárenských laků. Společnost se
sídlem ve Wuppertalu v Německu poskytuje inovativní a k životnímu prostředí šetrné výrobní
systémy po celém světě. Standox usiluje o budování dlouhodobých vztahů se zákazníky,
založených na prvotřídní kvalitě produktů a vysokém stupni praktické podpory. Schválení od

všech hlavních výrobců odrážejí postavení společnosti jako vedoucího partnera v
automobilovém průmyslu. Značka Standox zaručuje profesionálním autolakýrníkům jistotu
vždy perfektního výsledku.
Standox® je značka společnosti Axalta Coating Systems, vedoucího celosvětového producenta
tekutých a práškových nátěrů pro automobilový, dopravní a obecný průmysl a vybrané
zákazníky z oblasti architektury a dekoru. Axalta Coating Systems, původně DuPont
Performance Coatings, bude pokračovat v získávání více než 145 let zkušeností v odvětví
nátěrového průmyslu.
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O společnosti SERVIND s.r.o.
Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských
laků, příslušenství a vybavení autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti
SERVIND SLOVAKIA s.r.o. je od roku 1993 úspěšně zastoupena i na slovenském trhu.
Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost
SERVIND spolupracuje převážně s dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí
nejnovější technologie. Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku tak má pro prémiové laky německé
společnosti Standox, finského výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, stříkacích a sušicích kabin Lutro
a Termomechanica či sušicích robotů, pracujících na revolučním principu katalytické reakce, Symach.
V České republice je též největším distributorem stříkací techniky SATA, spotřebního materiálu a
vybavení do autolakoven Colad, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Herkules, profesionální
chemie a autokosmetiky Flowey, pracovní kosmetiky Evonik a mnoha dalších.
Oblast působnosti společnosti se postupně rozšířila také do oblasti prvovýroby automobilů a
subdodavatelského odvětví. V souvislosti s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových laků
jsou nedílnou součástí struktury klientů i významné průmyslové podniky v oboru kolejových vozidel,
strojírenství a nábytkářského průmyslu. V současné době průmyslová divize tvoří již velmi významnou
část obratu společnosti.
Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb
na vysoké profesionální úrovni. Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a
poskytování služeb uzpůsobených na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ve vlastním informačním centru
jsou organizována pravidelná školení a semináře, které informují o pokrokových technologických
postupech a nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u zákazníků.
Poskytovaný poradenský servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a

postupů, technického vybavení a hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu,
pomoc při řešení ekologických otázek, bezpečnosti práce a jiné. Nedílnou součástí služeb je odborný
záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti.
V loňském roce společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla
otevřena nová centrála v Tuchoměřicích (nedaleko pražského letiště), a to včetně nejmodernějšího
školicího centra ve střední a východní Evropě.
V současné době zaměstnává společnost SERVIND přes 90 zaměstnanců po celé České republice.
Dalších 23 spolupracovníků působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem
certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001.

