
 

Tisková zpráva 

Tuchoměřice, 14. března 2022  

Zbrusu nové samoostřicí brusivo Mirka Galaxy 

S přicházejícím jarem přináší Servind, autorizovaný distributor finského producenta brusiv, 

leštění a strojků pro broušení a leštění, zbrusu nové inovativní brusivo Galaxy, které 

propojuje účinnost s dlouhou životností. Za tím stojí použití zcela nového samoostřicího 

keramického zrna, ochranná vrstvá odolná proti zanášení a nová konfigurace odsávacích 

otvorů Multifit. 

Keramická zrna brusiva Galaxy jsou navržena tak, aby během broušení, kdy dochází k jejich rozpadu, 

vytvářela nové a nové ostré vrcholy, které tak prodlužují životnost brusiva. 

Brusivo Galaxy využívá nový koncept Multifit společnosti Mirka pro konfiguraci otvorů. Díky tomuto 

systému, s optimalizovaným rozmístěním otvorů pro odsávání, lze brusivo umístit na podložný talíř 

bez nutnosti přesného usazení. Univerzální konfigurace otvorů Multifit rovněž umožňuje efektivní 

odsávání po celé ploše brusiva, což napomáhá prodloužení jeho životnosti a dokonalému odvádění 

prachu z brusné plochy.   

Nové brusivo je navíc vybaveno speciální povrchovou úpravou proti zanášení.  

Řada Mirka Galaxy s fóliovým nosičem je k dispozici v rozsahu hrubostí od 40 až po nejjemnější 2000. 

Jedná se o víceúčelové brusivo, ideální pro broušení měkkých i tvrdých materiálů s dlouhou životností 

a vynikající odolností proti zanášení. Díky tomu je brusivo vhodné pro různé aplikace od 

autoopravárenství, přes stavbu lodí, až po dřevařský průmysl. 

 
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. V letošním roce tak oslaví 30 let působení na 
tuzemském trhu. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o. je od roku 1993 úspěšně 
zastoupena i na slovenském trhu. 
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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. 

Rok 2020 byl klíčovým pro vstup společnosti do oblasti automatizace a robotizace. Díky nabídce speciálních 
brusných hlavic pro robotické broušení od společnosti Mirka, spolupráci s poskytovateli robotických ramen a 
řešení a téměř třicetileté zkušenosti v oblasti povrchové úpravy vzniklo zcela nového oddělení Industry 
Business Developmentu, které se zabývá kompletními projekty na klíč v oblasti robotizace a automatizace se 
zaměřením na přípravu a úpravu povrchu.  

V současné době pracuje ve společnosti 160 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. 


