
 

 

Tisková zpráva 

Tuchoměřice, 12. července 2021 

Standox přináší první plně automatizovaný proces míchání autoopravárenských 

barev s pomocí míchacího zařízení Daisy Wheel ve verzi 3.0 

Evropské autolakovny, používající lakovací materiály Standox, budou nyní moci zvýšit svou 

produktivitu díky výrazné úspoře času a nákladů s pomocí nejrychlejšího a nejefektivnějšího 

dostupného procesu míchání barev. 

Výrobce prémiových autoopravárenských lakovacích systému Standox společně se společností Axalta, pod 

kterou spadá, uvádí na trh speciální plastové předplněné lahve, ve kterých jsou již z výroby naplněny 

patřičné míchací komponenty Standox. Ty jsou oproti minulosti přímo použitelné pro nové, plně 

automatizované zařízení na míchání barev Daisy Wheel od společnosti Fillon Technologies. V kombinaci s 

digitální správou barev na cloudu tak budou mít lakovny možnost přístupu k mnohem rychlejšímu a 

produktivnějšímu procesu lakování. 

Daisy Wheel je první plně automatizovaný míchací přístroj, který poskytuje lakovnám nejefektivnější proces 

míchání barev na autoopravárenském trhu po celém světě. Míchací zařízení nabízí lepší přesnost míchání 

odstínů stříkacích směsí, připravených ihned k použití. Navíc snižuje spotřebu a předchází plýtvání. Díky 

extrémně vysoké přesnosti dávkování (+/- 0,05 g) je míchání barev přesné a čisté, šetrné k životnímu 

prostředí a zdraví uživatele. S novou generací plně automatického míchacího přístroje Daisy Wheel a 

předplněných dóz Standox, připravených k okamžitému použití, získají zákazníci nemalé výhody. 

„Díky našemu plně automatizovanému míchání je celý proces přesný, snadný a rychlý. To našim zákazníkům 

umožňuje získat obrovskou efektivitu a maximálně využit kapacitu lakovacího boxu.“, říká Troy Weaver, 

senior vicepresident společnosti Axalta, který má celosvětově na starosti segment Autoopravárenství. 

„Rozhodli jsme se pro inovaci s využitím nové verze Daisy Wheel z důvodu bezkonkurenční přesnosti plně 

automatizovaného míchání barev a s tím spojeného zajištění maximální barevné shody a vysoké 

adaptabilitě na podmínky lakoven po celém světě.“ 

Cloudová digitální správa barev od společnosti Axalta umožňuje lakovnám provádět celý proces vyhledávání 

receptur barev nejen zcela digitálně, ale také bezdrátově. Bezdrátové řešení uvedly Axalta a Standox na trh 

jako první již v roce 2019. Nyní se tato cloudová technologie propojuje přímo s Daisy Wheel 3.0, čímž je celý 

proces ještě přímější a snadnější. Společně tyto technologie snižují čas procesu míchání o více než 50 % a 

eliminují také časově náročné porovnávání při míchání odstínů a další kritická místa, které si vytížené 

lakovny nemohou dovolit. 



 

 

„Tato průkopnická inovace je nastavena tak, aby lakovnám ušetřila značný čas, pomohla dosáhnout lepších 

výsledků v klíčových operacích, omezila plýtvání díky přesnému dávkování a zvýšila produktivitu, protože 

díky Daisy Wheel 3.0 budou lakovny pracovat rychleji a přesněji.“, dodává Weaver. 

Standox a Axalta vnímají potřeby autolakýrníků. Zavedením velice populárního a vysoce produktivního 

lakovacího materiálu Standoblue Basecoat v předplněných lahvích v kombinaci s použitím v míchacím 

zařízení Daisy Wheel 3.0 bude nastavena laťka úrovně lakoven, používajících lakovací materiály Standox, 

hodně vysoko.  

Plně automatizovaný míchací přístroj Daisy Wheel 3.0 je vhodný především pro vysoce vytížené lakovny. 

Pro pilotní projekty bude dostupný během druhého pololetí 2021. V případě zájmu o bližší informace, 

týkající se zařízení a předplněných dóz, mohou lakovny kontaktovat obchodní zástupce společnosti Servind. 

 

Kontakt: 

Tomáš Cafourek, vedoucí marketingu a produktového managementu 

tel: 724 877 588, e-mail: tcafourek@servind.com 

 

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, spotřebního materiálu a 

vybavení do autolakoven Colad, lakovacích a sušicích kabin Lutro, Blowtherm a Termomeccanica. 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 a jejich následnou opravu, svářeček a dalšího vybavení. V České republice patří tuchoměřická společnost k největším 

distributorům stříkací techniky SATA, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Drester, 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 lakařského tréninkového centra ve střední a 

východní Evropě. 

V roce 2016 si společnost Servind jako svého autorizovaného distributora olejů a maziv do segmentu autorizovaných servisů v 

České republice a na Slovensku zvolila společnost Castrol. 

Rok 2020 se v budoucnosti zapíše do dějin společnosti jako rokem vstupu do oblasti automatizace a robotizace, souvisejících 

převážně s přípravou a úpravou povrchu. 

V současné době pracuje ve společnosti přes 160 zaměstnanců po celé České republice. Dalších téměř 40 spolupracovníků působí v 

dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a certifikátu pro oblast životního 

prostředí ISO 14001. 


