
 

Tisková zpráva 

Tuchoměřice, 20. srpna 2019 

V hračkárně se dveře netrhnou. Aneb Servind ve čtvrtém 
roku fungování karosářského tréninkového centra 
 
V říjnu roku 2016 otevřel Servind specializované Karosářské tréninkové 
centrum v blízkosti svého sídla v Tuchoměřicích. Centrum bylo od samého 
začátku vybaveno špičkovým vybavením švédského dodavatele technologií 
CAR-O-LINER pro karosářské opravy. Hned v následujícím roce se podařilo 
domluvit s automobilkou BMW a realizovat, za podpory trenérů CAR-O-LINER, 
školení pro karosáře autorizovaných servisů BMW ze střední a východní Evropy. 
 
Na jaře 2018 se karosářské centrum přestěhovalo do zcela nových prostor v Nučicích u Rudné, kde 
našlo větší a příhodnější prostory. Společně s technologiemi od špičkových dodavatelů, CAR-O-LINER, 
Betag Innovation a Cromatec Technology, se do nového centra přestěhovala i již zmíněná školení 
BMW. Tato školení byla zaměřena na výměnu vnějších panelů, strukturálních částí karoserie včetně 
karbonových částí s využitím posledních technologií a pracovních postupů, stanovených výrobcem. 
 
Ještě na podzim téhož roku na tato školení navázalo školení pro společnost Porsche Česká republika, 
která je importérem značek Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen Užitkové vozy. Konkrétně zde, 
společně se školiteli importéra, zajišťovali trenéři Servindu školení české a slovenské servisní sítě pro 
zcela nový Volkswagen Touareg. Tento model přináší do značky Volkswagen multimateriáovou 
karoserii, tak jak je již používána u Audi. Teoretická školení a praktické tréninky byly zaměřeny jak na 
opravy hliníkových konstrukčních prvků tohoto modelu, tak i na vysokopevnostní materiály. 
 
Ještě na konci stejného roku stihli v Servindu několik školení pro karosáře tuzemské a slovenské 
servisní sítě značky Toyota. Tato školení pokračovala i na začátku letošního roku 2019. Během školení 
se karosáři zdokonalovali ve strukturálních karosářských opravách. Za vyzdvihnutí stojí problematika 
výměny částí z vysokopevnostní oceli. Součástí školení byla i certifikace zúčastněných karosářů. 
 
V březnu v karosářském centru v Nučicích přivítali zástupce značky Volvo. První dva běhy byly 
připraveny pro přijímací techniky a vedoucí servisu. Pro ně bylo, za podpory Volva, připraveno školení 
na servisní proces, nový občanský zákoník a technologii oprav karoserií včetně oprav typu smart 
repair. 
 
Do poloviny letošního roku se zde střídají školení Toyota a Volvo a ani po zbytek roku nebude 
tréninkové centrum zahálet. Rozpracovány a v plných přípravách jsou již další školení i pro rok 2020. 
 
Kromě školení pro automobilky a jejich importéry zde současně probíhají i individuální karosářská 
školení přímo pro zákazníky a partnery Servindu. Karosářské tréninkové centrum velice dobře plní i 
funkci showroomu pro Servindem nabízené vybavení, nářadí a spotřební materiál pro karosárny. 



 

Běžnou praxí je, že manažer nebo majitel servisu s sebou přiváží vedoucího servisu a karosáře a za 
asistence místních trenérů a produktových manažerů si v klidu mají možnost vše prohlédnout a 
hlavně „osahat“ a vyzkoušet. Původně zamýšlená návštěva na hodinu se obvykle protahuje na několik 
hodin. „Obrovskou radost máme z toho, když vidíme rozzářené oči našich hostů, kteří běhají po 
celém tréninkovém centru a chtějí si vše sami zkusit. Nesmíme opomenout spolupráci se středními 
odbornými školami automobilními, kdy jsme připravovali školení jak pro učitele odborné výuky, tak i 
pro samostatné studenty. Musíme na sebe prozradit, že interně našemu tréninkovému centru 
neřekneme jinak než „hračkárna“. Určitě už víte proč:).“, říká Tomáš Cafourek, vedoucí marketingu a 
produktového managementu. 
 
Během všech školení je kladen důraz na dodržování technologických postupů oprav, antikorozní 
ochranu a účastníkům školení je umožněno vyzkoušet si vše hlavně po praktické stránce. 
Samozřejmostí je trénink na skutečných karoseriích, tak aby oprava probíhala co nejpodobněji 
každodenní praxi. Mimo to je kladen důraz na používání ochranných pomůcek, což v praxi bývá občas 
opomíjeno. 
 
„Na všech školeních získáváme od účastníků zpětnou vazbu. Setkáváme se s velice pozitivními ohlasy. 
Do nedávna totiž nebylo vůbec samozřejmostí vyzkoušet si všechny nabyté vědomosti v praxi. 
Potvrzuje se zde i naše tvrzení, že díky používání nejmodernějších technologií a pracovních postupů 
se daří opravy provádět mnohem rychleji, jednoduše, kvalitněji a v neposlední řadě i bezpečně. 
Přesvědčte se o tom i vy a domluvte si návštěvu karosářského centra s vaším obchodním zástupcem. 
Budeme se na vás těšit!“, zve na návštěvu Vladislav Šobáň, trenér karosářského centra. 
 
 
Kontakt: 
Tomáš Cafourek 
Vedoucí marketingu a produktového managementu 
tel: 724 877 588 
e-mail: tcafourek@servind.com 
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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. 


