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Servind představuje své zbrusu nové webové stránky 
 
Společnost Servind působí na trhu od roku 1992 jako přední dodavatel prvotřídních materiálů a 

produktů pro přípravu a úpravu povrchu v oblasti autoopravárenství a průmyslu. Kromě toho svým 

zákazníkům nabízí kompletní vybavení a technologie pro karosárny a je autorizovaným distributorem 

olejů a maziv Castrol. V rámci letošního 30letého působení na trhu si v Servindu pro své zákazníky 

připravili několik dárků. Jedním z nich jsou zbrusu nové a moderní internetové stránky. Díky nim tak 

budou moci zákazníci ještě lépe proniknout a objevit rozmanité aktivity a sortiment společnosti.  

„Naším cílem bylo prezentovat naši společnost, portfolio produktů a služeb moderně, přehledně a 

v souladu s aktuálním corporate designem našich ostatních komunikačních materiálů. Věřím, že díky 

novým stránkám naši stávající i potenciální obchodní partneři rychle a pohodlně získají veškeré 

potřebné informace o nás a námi nabízených produktech a službách.“, říká Tomáš Cafourek, vedoucí 

marketingu a produktového managementu. 

„Stránky vznikly ve spolupráci se společností Newlogic. Při jejich tvorbě jsme nehleděli pouze na 

designovou stránku a pestrou funkcionalitu, ale také na inovativní a uživatelsky přívětivý redakční 

systém, který výrazně usnadní pravidelnou editaci obsahu stránek.“, vysvětluje Miloš Vopátek, 

marketingový specialista. „Po důkladné analýze požadavků a technických specifikací jsme se zaměřili 

na implementace moderních trendů, které tvorbě dnešních webových prezentací vévodí. Vedle 

svěžího designu a užitečných funkcí bylo také potřeba zajistit kvalitní obsah, kterým se chceme na 

svých webových stránkách prezentovat. Spuštěním nových stránek však nic nekončí. Českou a 

slovenskou verzi brzy rozšíříme o anglickou. Stránky budou dále průběžně aktualizovány o novinky, 

zajímavosti a akční nabídky. Jejich sledování se určitě vyplatí. Například již 1. listopadu zde 

návštěvníci najdou soutěž ke 30 letům společnosti, kde budou moci získat 30 skvělých cen v celkové 

hodnotě téměř 300 tisíc korun.“, dodává Vopátek. 
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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 Wolf, 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 témže roce Servind 
otevřel i karosářské tréninkové centrum. 

Důležitým momentem byl v roce 2020 vznik naší průmyslové sekce Business Development, která se věnuje 
automatizaci a robotizaci procesů zejména v oblasti přípravy a finalizace povrchu. To v přímé souvislosti s 
rychle se rozvíjejícím konceptem výroby Průmysl 4.0. 

V současné době pracuje ve společnosti 170 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. 


