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Mirka přináší univerzální kyblík pro praní lešticích aplikátorů
Společnost Servind, výhradním dovozce finského výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, přináší
právě v těchto dnech na český a slovenský trh nový univerzální kyblík pro praní lešticích aplikátorů.
Oproti předchozí generaci, která byla určena výhradně pro praní lešticích beránků, je nový kyblík
možno použít i na praní molitanových aplikátorů. Lepšího vysušení a šetrnosti k lešticím aplikátorům
je dosaženo zcela novou konstrukcí plastové mřížky.
V kyblíku, který je vyroben z hodnotných materiálů, lze prát aplikátory všech běžných velikostí za
pomoci rotačních i orbitálních leštiček. Čisté aplikátory jsou podmínkou prvotřídního výsledku leštění
a finalizace laku. Díky kvalitnímu vyprání se navíc prodlužuje jejich životnost.
Názorné instruktážní video najdete na: https://youtu.be/9-sPRA_sSwQ
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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.

