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Mirka přináší novou generaci brusek DEROS s možností sledování úrovně
vibrací prostřednictvím aplikace myMirka
Společnost Servind, která v letošním roce slaví 25 let působení na českém trhu a již od roku
1993 v tuzemsku zastupuje finského producenta prvotřídních brusiv, leštění a nářadí Mirka,
představuje v České republice a na Slovensku novou generaci brusek Mirka DEROS, která
díky integrovanému senzoru, technologii Bluetooth a aplikaci myMirka pro smart telefony
umožňuje sledovat pracovní vibrace a otáčky.
Brusky DEROS jsou používány tisícovkami profesionálů po celém světě. Již při svém uvedení na trh
v roce 2012 získaly prestižní ocenění iF Design Award a Red Dot Design Award. Mirka se stala první
společností, která použila technologii bezkartáčového motoru v brusce a ergonomická Mirka DEROS
je do této doby nejlehčí elektrickou excentrickou bruskou na trhu. Pokrokové brusky Mirka DEROS
jsou vhodné pro broušení všech typů povrchů, zejména pak menších ploch. Unikátní design umožňuje
plnohodnotné použití pro praváky i leváky. Vysoce výkonný motor je napájen běžným síťovým
napětím bez nutnosti použití dalších externích zdrojů či traf, což usnadňuje práci a pohyb pracovníka.
Zdraví a bezpečnost na pracovišti jsou stále důležitější a také společnost Mirka staví zdraví uživatelů
na první místo. V době digitalizace, chytrých telefonů a konektivity nechtějí inženýři z Mirky zůstat
stranou. Proto přichází s aplikací myMirka, která přináší možnost pohodlného a názorného sledování
intenzity vibrací a počtu otáček. Pomáhá tím předcházet nemoci z povolání, tzv. syndromu třesoucích
se rukou, kterým jsou v dnešní době ohroženy tisícovky lidí pracujících v průmyslu.
myMirka indikátor vibrací měří momentální úroveň vibrací a zobrazuje je prostřednictvím barevně
odstupňované stupnice. Logicky použité barvy zelená, žlutá a červená urychlují a usnadňují orientaci
se ve sledovaných datech. Aplikace zároveň zahrnuje doporučení, jak snížit množství vibrací, jsou-li
nad běžnou úroveň. Vibrace jsou měřeny dle standardů normy ISO 5349-1 a dle směrnice
2002/44/ES, článek 5. Měření otáček je pak zobrazováno v samostatném grafu. To vše můžete díky
propojení přes Bluetooth sledovat ve vašem chytrém telefonu.
Aplikace myMirka je ke stažení zdarma v Google Play a App store a vyžaduje verzi OS 5.0 a novější pro
Android nebo minimálně verzi 9.1 pro iOS. Dodatečným nákupem v aplikaci lze získat funkci sledování
celkové denní dávky vibrací. Ukazatel zežloutne, pokud je obsluha vystavena úrovni 2,5 m/s2
(maximální denní dávka vibrací). Pracovníci také mohou snadno sledovat a řídit úroveň vibrací,

vytvořit si nové pracovní návyky. Vibrace se měří v průběhu posledních 5 minut a navíc jsou za
posledních 30 dnů dokumentovány.
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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 vedoucí 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, spotřebního
materiálu a vybavení do autolakoven Colad, stříkacích a sušicích kabin Lutro a Termomechanica či
sušicích robotů, pracujících na revolučním principu katalytické reakce, Symach. Od roku 2015
SERVIND rozšířil své portfolio o oblast karosářských oprav, kde se opírá o zastoupení švédské firmy
CAR-O-LINER, která nabízí sofistikované rovnací stolice, unikátní měřicí systémy a obsáhlá data
většiny automobilových producentů pro zjištění rozsahu poškození karoserie po havárii, svářeček a
dalšího vybavení. V České republice patří tuchoměřická společnost k největším distributorům stříkací
techniky SATA, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Herkules, profesionální chemie a
autokosmetiky Flowey, pracovní kosmetiky Deb Stoko a mnoha dalších.
Pole působnosti společnosti se postupně rozšířilo 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 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 lakařském a
karosářském tréninkovém centru jsou organizovány 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.

Stejná hladina poradenství je držena i v oblasti karosářských oprav. 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 Letiště Václava Havla v Praze, a to
včetně nejmodernějšího tréninkového centra ve střední a východní Evropě.
V roce 2016 si společnost SERVIND jako svého autorizovaného distributora olejů a maziv do
segmentu autorizovaných servisů zvolila společnost Castrol.
V současné době pracuje ve společnosti 130 zaměstnanců po celé České republice. Dalších 25
spolupracovníků působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality
jakosti ISO 9001 a certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001.

