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Standox kalendář 2019: nástěnný kalendář s příběhem  

Pro mnoho majitelů automobilů je jejich vozidlo více než jen dopravní 

prostředek. Vyjadřuje jejich osobnost a životní styl. Tato emoce je základním 

kamenem nového kalendáře Standox, nazvaného Cars & Characters. Fotograf 

obratně zachycuje nejenom samotné vozy, ale zároveň i charakter jejich řidičů.  

Fotografické studio Van der Vaart z Nizozemí se již 35 let specializuje na svět automobilů. Mercedes, 

BMW, Hyundai, Renault, Tesla nebo Volvo, sotva existuje nějaký automobilový výrobce, pro kterého 

by nefotili. Nový kalendář Standox - Cars & Characters - ukazuje každé auto, pro své majitele, kteří 

k němu mají zvláštní vztah, v typické situaci. Emotivní kompozice snímků ukazují majitelovu hrdost a 

vášeň pro své vozy a rovněž trochu poodhalují i osobu, která je řídí. 

„Pracuj tvrdě. Zůstaň silný.“, to je motto vášnivého farmáře, představujícího leden. Není tedy 

překvapením, že Mercedes W123 je jeho pýchou a radostí. Tato úžasná klasika je dodnes 

nedoceněná. 

Vyobrazení července nás nenechá na pochybách, že La Vita e Bella, aneb že „Život je krásný“. Životní 

styl majitele, který se vyznačuje italskou elegancí, se dokonale odráží na obrázku. V idylické kulise 

cesty po pobřeží moře si řidič užívá výhod šarmantní Alfy Romeo 4C a společně vytváří dokonalou 

harmonii. 

Dvě opravdové síly ukazují fascinaci americkým stylem života v říjnu. Zděná budova, ozdobená 

graffiti, v typické newyorské ulici je kulisou pro majitele, oblečeného do černé barvy, těžkých 

motorkářských bot a s tetovanými rameny, a jeho Ford Model B z roku 1932, který byl přestaven na 

Hot Rod. Jeho životní motto „Život je krásná jízda“ je míněno doslovně a obrazně.  

Již více než 30 let připravuje Standox ve spolupráci s renomovanými fotografy originální nástěnné 

kalendáře. Nejsou komerčně dostupné, ale směřují výhradně k zákazníkům a přátelům značky 

prémiových lakovacích materiálů Standox z německého Wuppertalu. Některé z motivů, jako třeba 

Hot Rod, mohou být staženy jako pozadí monitoru na www.standox.com/characters. 
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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, spotřebního materiálu a vybavení do autolakoven Colad, lakovacích a 
sušicích kabin Lutro, Blowtherm a Termomeccanica GL či sušicích robotů Symach, které pracují na revolučním 
principu katalytické reakce. 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 
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. 

V současné době pracuje ve společnosti 150 zaměstnanců po celé České republice. Dalších 30 spolupracovníků 
působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a 
certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001. 


