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Trendy automobilových barev: Barvou roku 2022 je Royal Magenta  

Německý výrobce prémiových autoopravárenských laků Standox představil barvu roku „Global 
Automotive Color of the Year 2022 – Royal Magenta.“, kterou každoročně vyhlašuje přední 
producent lakovacích materiálů a nátěrových hmot, společnost Axalta, do jejíhož koncernu spadá. 
 
Pro v pořadí osmé vydání „Global Automotive Color of the Year“ připadl výběr na tmavě třešňovou 
barvu Royal Magenta. Výrazný odstín této majestátné barvy se stopami odstínu merlotu 
a granátu přináší na trh luxusní nabídku pro povrchové úpravy moderních automobilů. Ve slunečním 
světle se barva jeví jako bobulovitě červená, zato temná noc jí propůjčuje až tajemně temný vzhled. 
 
„Barva Royal Magenta přináší nejen nový luxusní vzhled, ale byla vyvinuta i s ohledem na mobilitu 
budoucnosti,“ řekla Hadi Awada, Senior viceprezidentka globální divize automobilových barev 
společnosti Axalta. “S použitím ekologicky optimalizovaných vodou ředitelných systémů                               
a nejmodernějších technologií pro posílení senzorických schopností napomáháme automobilovému 
průmyslu přejít ke stále udržitelnějším řešením, jakými jsou elektrická a autonomní vozidla." 
 
Royal Magenta byla vyvinuta pro všechny typy vozidel a rozšířila paletu automobilových barev            
o další zajímavý odstín. Vývoj stylové a funkční barvy Royal Magenta byl koncipován nejen se 
zřetelem na módní trendy, ale také tak, aby vyhovovala všem parametrům radarových systémů 
používaných na autonomních vozidlech. Sofistikovanost barvy Royal Magenta těží z dosavadních 
zkušeností společnosti Axalta s přípravou luxusních lakovacích materiálů v oblasti Automotive 
a navazuje na globální trendy v barvách, které v sobě kloubí elegantně-slavnostní vzhled. Odstíny s 
odrazy tónů burgundského vína, třešní a fialek jsou na trhu v současné době stále módnější. 
Prémiová barva v sobě tak nese opulentní vzhled vzácného drahokamu, který ale zároveň působí 
svěžím dojmem. 
 
„Letos jsme navrhli osobitě vypadající barvu, kterou je navíc možno snadno nanášet.“, řekla Nancy 
Lockhart, globální produktová manažerka společnosti Axalta. "Proces vývoje začal tónováním 
vodouředitelných barev pomocí různých systémů vrstvení, aby se zajistila hloubka a barva. S ohledem 
na stálost odstínu byla konečná barva docílena vrstvením konvenční pigmentové vrstvy a bezbarvého 
laku. Barva tím působí svěže a lehce a stejně tak lehce ji lze i aplikovat.“ 
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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 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. 


