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Overal, který vás ochrání! Colad BodyGuard.
Celosvětové působící koncern s hlavním sídlem v Holandsku, mezi jehož největší distributory v Česku
patří společnost Servind, uvádí právě v těchto dnech pod svou značkou Colad nový prémiový
lakýrnický overal. Lakování v lakovacím boxu má svá specifika. K nezbytným ochranným pomůckám
autolakýrníka patří rukavice, maska či polomaska v kombinaci s ochrannými brýlemi a overal.
Nový špičkový overal Colad BodyGuard poskytuje optimální ochranu proti lakovacímu prachu a
mlhovině. Zároveň zamezuje uvolňování vláken, prachu a žmolků z materiálu overalu. Byl speciálně
navržen tak, aby garantoval celodenní pracovní komfort a dobrou pohyblivost lakýrníka. Pratelný
overal je vyroben ze strečového materiálu a jeho povrch je opatřen antistatickou impregnací. Jeho
přidanou hodnotou je šedý reprezentativní vzhled overalu, který se díky vysoké kvalitě použitých
materiálů vyznačuje dlouhou životností.
Nový overal je od začátku dubna možno objednat u obchodních zástupců nebo na zákaznických
centrech společnosti Servind. V širokém sortimentu značky Colad dále najdete produkty pro oblast
maskování, ochranu zdraví, ochranu pracoviště a mnoho dalšího užitečného spotřebního materiálu.
Další značkou holandské skupiny EMM je Ronin, profesionální dílenské nářadí se zárukou 30 let.
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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 přes
polovinu 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 roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla u této
příležitosti 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 100 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.

