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Kalendář Standox 2020: Barvy Evropy 

Fotbalová horečka se blíží! EURO 2020 se bude hrát po celé Evropě: od Irska, Skotska a 
Maďarska, po Itálii, Španělsko a Ázerbájdžán. Kalendář Standox 2020 tuto událost zachycuje 
a propojuje s fascinujícími vozy. 

Fotbal lze hrát téměř kdekoliv - na hřištích, ulicích, náměstích či nádvořích. Pro tuto zálibu, která 
začíná v dětském věku a většinou přerůstá až do dospělosti, je potřeba pouze míč. Hlubokou fascinaci 
fotbalem zaznamenává německý fotograf Anatol Kotte z Hamburku v kalendáři Standox 2020: Barvy 
Evropy. Kotte zachycuje atmosféru dvanácti evropských zemí velmi individuálním způsobem a 
vědomě se zdržuje zobrazení pro ně typických symbolů. Na londýnské fotografii neuvidíte na pozadí 
Big Ben a na římské Koloseum. Místo toho využívá Kotte jen jemných náznaků: tu vývěsní štít na 
obchodu, tam typické dopravní značení nebo barevnou registrační značku. 

Obrázky kalendáře ukazují, jak jsou lidé ponořeni do toho, co dělají. Ilustrují, že fotbal je víc než 
evropským mistrovstvím, že má kořeny v hravosti lidí. Všechny obrázky v kalendáři vykreslují útočníky 
a trenéry, jejichž sdílené nadšení nezná hranice. Kotte to vše kombinuje s fascinací neobyčejných aut. 
Na obrázku, vystihující Nizozemsko, ukazuje velkolepý a vzácný Spyker C8, který se vyráběl poblíž 
Amsterdamu. Pro Itálii zvolil moderní ultra ploché hi-tech Lamborghini Aventador na starém, 
dlážděném chodníku. Rovněž vzácný, a stojící za zhlédnutí, je ruský, obrovský a hranatý GAZ-14 Čajka, 
který byl v dobách Sovětského svazu k dispozici jen nejvyšším funkcionářům. 

„Na tvorbě kalendáře Standox spolupracujeme se známými fotografy již více než 30 let.“, říká Olaf 
Adamek, brand manager značky Standox pro Evropu, Střední východ a Afriku. „Kalendář nelze koupit, 
je exkluzivně distribuován pouze na zákazníky, partnery a přátele značky. Přejeme všem zúčastněným 
zemím hodně štěstí ve všech jejich zápasech a těšíme se na vzrušující a fair play hru během EURO 
2020. “ 

Obrázky z nového kalendáře si můžete stáhnout na odkazu: www.standox.com/europe2020  
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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. 


