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Mirka rozšiřuje oblíbenou řadu brusiv Gold o víceděrové provedení
Multihole s prodlouženou životností
V letošním roce je to 25 let, kdy společnost Servind získala zastoupení finského
producenta prvotřídních brusiv, leštění a nářadí Mirka pro český a slovenský
trh. Se svou řadou brusiva Gold nastavuje Mirka již více než 30 let měřítko
v oblasti autoopravárenských a průmyslových brusiv. Tato všestranná odolná
brusiva jsou navrhována tak, aby vyhověla široké škále požadavků. Gold je nyní
dostupný ve zcela novém víceděrovém provedení Multihole, které se vyznačuje
o zvýšením životnosti až o 25 procent.
Velmi oblíbené brusivo na papírovém nosiči od společnosti Mirka právě přichází s novým designem
odsávacích otvorů. Díky tomu posiluje nové víceděrové brusivo Gold Multihole svůj výkon, což se
projevuje zvýšenou účinností, schopností excelentního odsávání prachu a prodlužením životnosti až o
25 procent. Lepší schopnost odsávání prachu znamená nárůst produktivity při broušení. Menší
zanášení povrchu brusiva nejen zvyšuje jeho životnost a rychlost broušení, ale zároveň zvyšuje kvalitu
výsledného povrchu. To vše je hlavní myšlenkou při řešení povrchových úprav společnosti Mirka, říká
generální ředitel společnosti Stefan Sjöberg: „Bez ohledu na to, na jakém povrchu pracujete a jaké
brusné nářadí používáte, je naší ambicí vždy umožnit dosažení toho nejlepšího výsledku."
Gold je všestranný produkt známý svou univerzálností a špičkovým výsledkem přípravy povrchu.
Sjöberg vysvětluje pozadí uvedení nového víceděrového provedení Multihole: „Posledních dvacet let
jsme se zaměřili na dosažení co možná nejméně zdravotně závadného pracovního prostředí s co
nejmenší prašností. Toho dosud bylo možné dosáhnout především s NET produkty, tedy s brusivy na
nosiči ve formě mřížky v kombinaci s bruskami a vysavači společnosti Mirka. Nyní jsme se zaměřili na
další zlepšování vlastností také u brusiv na papírovém nosiči. Díky historicky načerpaným znalostem a
zkušenostem můžeme uživateli poskytnout veškeré výhody bezprašného broušení i v dalších řadách
brusiv."
Kotoučky Gold o průměru 150 mm jsou nyní k dispozici na nových šablonách, které mají 37 otvorů
pro hrubší zrnitosti (P80 - P180) a 121 otvorů pro jemnější zrnitosti (P240 - P500).

Kód produktu

Název

236CF09980

GOLD Multihole 150mm P80, 37 děr

236CF09910

GOLD Multihole 150mm P100, 37 děr

236CF09912

GOLD Multihole 150mm P120, 37 děr

236CF09915

GOLD Multihole 150mm P150, 37 děr

236CF09918

GOLD Multihole 150mm P180, 37 děr

236CH09925

GOLD Multihole 150mm P240, 121 děr

236CH09932

GOLD Multihole 150mm P320, 121 děr

236CH09941

GOLD Multihole 150mm P400, 121 děr

236CH09951

GOLD Multihole 150mm P500, 121 děr
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Malé ohlédnutí do historie společnosti Servind
Společnost SERVIND s.r.o. byla založena na podzim roku 1992. Z pražských Střešovic původních pět
spolupracovníků začalo nabízet německé prémiové autoopravárenské lakovací materiály Standox.
V následujícím roce byl sortiment rozšířen o brusivo finské společnosti Mirka, německou stříkací techniku,
filtraci a ochranu dýchacích cest SATA, spotřební materiál pro lakování Colad a lakovací a sušicí boxy LUTRO a
Termomeccanica GL. Servind se tak po roce svého působení stal systémovým dodavatelem kompletního
sortimentu pro autolakovny…“vše z jedné ruky“. V roce 1993 vznikla také dceřiná společnost SERVIND
SLOVAKIA s.r.o.
V roce 1995, poté co se společnost úspěšně etablovala v oblasti autoopravárenství, vznikla divize průmyslových
nátěrových hmot se širokým sortimentem „mokrých i práškových“ barev. Nová divize začala expandovat do
oblasti průmyslu včetně automobilového průmyslu a jeho subdodavatelských odvětví. Z důvodu zkvalitnění

školení pro zákazníky, které do té doby byly prováděny především u zákazníků, bylo v roce 2000 otevřeno
školicí středisko Standox v sídle společnosti v pražských Střešovicích. Smutným rokem se stal rok 2001, kdy
zemřel zakladatel společnosti Ing. Petr Kotval.
Otevření vlastního sídla se v roce 2002 dočkala slovenská dceřiná společnost SERVIND SLOVAKIA s.r.o. v Ilavě.
Své místo zde našlo i logistické centrum včetně moderně vybaveného školicího střediska. Servind má 100%
pokrytí České a Slovenské republiky díky síti vlastních provozoven a v oblasti autoopravárenství je přímým
dodavatelem všech klientů.
Jako nositel novinek a pokrokových technologií Servind u svých zákazníků plošně zavedl vodou ředitelné
ekologické autolaky Standohyd. To se stalo hlavní událostí roku 2007, kdy bylo provedeno komplexní proškolení
zákazníků a obchodních partnerů do nové lakovací technologie.
V roce 2009 se Servind stal dodavatelem všech automobilek v České republice i na Slovensku. Od té doby se tak
podílí na výrobě každého automobilu vyrobeného u nás. V Brně byla otevřena zcela nová provozovna s
kompletním administrativním, skladovým i technickým zázemím pro region Moravy. Úspěšně zavedena byla síť
nezávislých klempíren a lakoven Repanet, pracující s produkty Standox. Rok 2010 se pak vyznačoval zavedením
nové revoluční technologie Symach pro úsporné sušení autoopravárenských laků v partnerských autolakovnách
a vstupem společnosti do segmentu nábytkářského průmyslu s kompletním sortimentem pro povrchové
úpravy.
V létě roku 2011 poklepali majitelé a management společnosti na základní kámen nového budoucího sídla
společnosti v Tuchoměřicích nedaleko Letiště Václava Havla v Praze a bylo započato se stavbou nového sídla
společnosti. Na jaře o rok později se již zaměstnanci stěhovali do moderních prostor nově otevřeného
administrativně-logistického areálu, jehož součástí je i nejmodernější lakařské tréninkové centrum ve střední a
východní Evropě. Zde také společně se svými zákazníky a dodavateli na podzim roku 2012 oslavili dvacetileté
působení na českém trhu. Během tohoto, na události bohatého roku, přibylo v portfoliu společnosti zastoupení
německé firmy Novatic, producenta antikorozních a průmyslových nátěrových systémů. Rok poté společnost
poprvé překonala hranici 100 zaměstnanců a přesáhla obrat 500 milionů Kč.
V roce 2015 bylo portfolio produktů rozšířeno o karosářské přípravky, měřicí diagnostiku a karosářská
opravárenská řešení od švédské společnosti CAR-O-LINER. Následujícího roku bylo otevřeno unikátní karosářské
tréninkové centrum.
V roce 2016 se podařilo získat výhradní zastoupení barev na plasty firmy MÄDER PLASTILACK AG a společnost
se stala autorizovaným distributorem technologicky nejvyšší řady olejů a maziv Castrol Professional pro
segment autorizovaných servisů.

