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Nezbytné vybavení moderní karosárny pro urychlení práce 

Dnešní doba nepřeje velkým strukturálním poškozením. Větší poškození jsou 
totiž pojišťovnami kvalifikovány jako tzv. totální škody. Opravy většího 
charakteru se tak vyplatí pouze u drahých nebo nových vozů. Velké rovnací 
stolice tak nalézají uplatnění pouze v servisech, kde jsou často opravována 
velká SUV nebo dodávkové vozy. Stále častěji tak zákazníci poptávají menší 
rovnací stolice.  

V podání společnosti Car-O-Liner, kterou v České a Slovenské republice zastupuje společnost Servind, 

jde o rovnací stolici s obchodním názvem Speed. Jedná se o univerzální rovnací stolici pro všechny 

osobní a lehká užitková vozidla do hmotnosti 2 500 kg. S tažným ramenem lze otáčet o 180° okolo 

platformy a o 90° horizontálně. Díky tažné síle 5 t lze opravit dnešní nejčastější typy poškození 

karoserie. Součástí stolice SPEED je zvedák, pohonná jednotka, tažné rameno Speed a další 

příslušenství. V případě, kdy na stolici neprobíhá rovnání karoserie, ji lze použít jako plnohodnotný 

karosářský zvedák. Tudíž na karosárně najde každodenní uplatnění. 

Základem prvotřídní opravy karoserie, která bude navíc garantovat další bezpečný provoz 

havarovaného vozu, je dodržení předepsaných rozměrů a tolerancí jednotlivých karosářských prvků 

výrobcem. Ať už při prvotním měření při identifikaci poškození vozu či následné kontrole stavu při 

samotném rovnání, je potřeba přesnost. Garantem stoprocentní správnosti je měřící systém Car-O-

Tronic Vision2 X3. Tento elektronický měřicí systém komunikuje bezdrátově prostřednictvím 

technologie Bluetooth a je s ním možné měřit rozměry karoserie s přesností na milimetry. Databáze 

Car-O-Data obsahuje data více než 15 000 změřených vozidel. Jednotlivé měřící body jsou v softwaru 

zdokumentovány fotografiemi a díky tomu je systém ulehčuje najít.  

Rychlou a pohodlnou diagnostiku před samotnou opravou lze provádět za pomoci příručního 

měřicího zařízení Car-O-Liner PointX. V napojení přes Bluetooth na systém Vision2 lze totiž provádět 

velice rychlou a kvalitní diagnostiku poškození karoserie bez nutnosti odstrojování vozu. To stojí za 

rychlou a efektivní identifikací případného poškození. Měřící zařízení PointX je vyrobeno z karbonu, a 

proto je velmi lehké při manipulaci. Snadnost manipulace navíc podporuje magnetické připevnění v 

měřících bodech, což umožňuje jednoruční používání zařízení. To vše v uživatelsky velice příjemném 

prostředí. Toto zařízení lze samozřejmě využít i při samotném rovnání strukturálních poškození.  
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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 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 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 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. 


