
Je nám potěšením se představit



Kdo jsme
Společnost SERVIND s.r.o. byla založena na podzim roku 1992. 
Jsme potěšeni, že od samého začátku máme tu čest, na českém 
a slovenském trhu, zastupovat autoopravárenské lakovací materiály 
Standox. Postupem času jsme naše portfolio rozšířili o sortiment 
průmyslových nátěrových systémů, brusiva, spotřebního materiálu, 
vybavení a technologií pro autolakovny a průmyslové lakovny. 
V rámci naší obchodní činnosti pro oblast autoopravárenství 
nabízíme rovněž kompletní spotřební materiál, nářadí a vybavení 
pro karosárny.

Naší předností jsou komplexní dodávky z jednoho místa, nabídka 
známých prémiových značek, profesionální technická podpora, 
poradenství a propracovaný systém zákaznických školení ve 
vlastních lakařských a karosářských tréninkových centrech, která se 
řadí k největším a nejmodernějším ve střední a východní Evropě.

O prvotřídní zázemí pro více než 2 000 zákazníků se stará přes 
150 našich spolupracovníků a dvě logistická centra v Tuchoměřicích, 
nedaleko pražského letiště, a v Brně. Prostřednictvím dceřiné 
společnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o. jsme zastoupeni i na 
Slovensku.



Přesná koloristika a pohodlná správa barev
Pomocí špičkových fotospektrometrů Genius XS a Genius iQ2 rychle 
a snadno identifikujete odstín včetně možnosti určení metalického 
efektu. Naměřené hodnoty můžete přes Wi-Fi poslat do Standowin 
iQ Cloud a v něm najít recepturu pro namíchání správného odstínu 
z více než 200 000 receptur, které jsou pravidelně aktualizovány 

a rozšiřovány. Vybranou recepturu lze následně odeslat na IP 
váhu, bez ohledu na to, jestli jste na příjmu oprav, na lakovně nebo 
v míchací místnosti. Určení správné barvy je tak nyní možné bez 
pevného počítače, například pomocí tabletu nebo smartphonu.

Technická podpora
Náš technický tým patří k nejsilnějším na trhu. Sebelepší materiál 
nenaplní očekávání zákazníka, pokud není správně používán. 
Denně jsme proto u vás, našich zákazníků, pomáháme se 
správnou aplikací, s řešením domíchávání zcela nových nebo 
komplikovaných odstínů nebo s aplikací v případě složitých oprav. 

Součástí každodenní práce našich techniků je demonstrace produktů 
a technologických postupů, které mají vaší autolakovně či karosárně 
napomoci k zefektivnění každodenní práce a zvýšení kvality 
a průchodu zakázek servisem.



Trénink a vzdělávání
Předpokladem nejlepšího výsledku lakařských a karosářských oprav 
je jejich znalost a praxe. Sledujeme veškeré autoopravárenské 
trendy a pravidelně tyto poznatky zapracováváme do našich školení. 
Naší prioritou není trénink a vzdělávání jen samotných lakýrníků 
a karosářů, ale i přijímacích techniků a vedoucích servisů. V rámci 
projektu Standox Consulting zajišťujeme školení pro management 

a majitele, kteří chtějí ve svých firmách optimalizovat stávající procesy 
za cílem zvyšování rentability. Patřičně hrdi jsme na naše lakařská 
a karosářská tréninková centra. V moderních prostorách, vybavených 
nejnovějšími technologiemi, je k dispozici adekvátní prostor pro 
praktické tréninky i teoretickou výuku. 

Audity a nastavování procesů
V rámci technické podpory vám nabízíme audity pro vyhodnocení 
správnosti nastavených pracovních postupů a možnosti zefektivnění 
práce pomocí doporučení vhodného vybavení a technologií. Výstup 
auditu obdržíte v podobě přehledně zpracovaného protokolu, ve 
kterém jsou verifikovány silné a slabé stránky, včetně návrhů na další 

zlepšování, ať už formou dalšího proškolování zaměstnanců nebo 
vylepšením návaznosti pracovních postupů. Díky úzké spolupráci 
s importéry a výrobci automobilů máme možnost navrhnout řešení, 
respektující jejich pravidla a doporučení.



Lakařské a karosářské technologie na míru
Ať už se rozhodujete pro koupi nového lakovacího boxu nebo 
rovnací stolice, je vám vždy k dispozici specializovaný tým pro danou 
oblast. Po prvotní analýze stavu a zjištění vašich potřeb, i s ohledem 
na další rozvoj vašeho budoucího podnikání, vám doporučíme 
technologie a vybavení přímo na míru. Po odsouhlasení definitivního 
řešení v dalších fázích aktivně spolupracujeme s vašimi projektanty 
a architekty. Ti od nás obdrží veškerou potřebnou technickou 
dokumentaci a požadavky na parametry stavebních příprav. Pro 

lepší představu nových prostor pro vás na vyžádání zajistíme 
3D vizualizace a videa. V neposlední řadě nesmíme opomenout 
možnost využití pomoci našeho specialisty přes legislativu životního 
prostředí, který vám poskytne potřebné podklady pro povolení nové 
lakovny a její provozování v souladu se zákony. Neoddělitelnou 
součástí předání instalovaných technologií je zaškolení personálu 
a předání potřebné technické dokumentace.



Záruční a pozáruční servis
Na veškeré námi dodávané nářadí, technologie a vybavení 
poskytujeme záruční a pozáruční servis. Disponujeme vlastním 
servisním zázemím, které je pro svou práci jednotlivými značkami 
certifikováno, a disponuje veškerým doporučeným vybavením 
a přípravky pro opravy. Předpokladem rychlého průběhu opravy 

je držení frekventovaných náhradních dílů skladem. Součástí našich 
služeb jsou i servisní smlouvy, na jejichž základě se zákazníkům 
staráme o pravidelnou kontrolu a údržbu lakovacích boxů 
a přípravných stání.

Dodávky z jednoho místa
V našem skladu najdete kompletní sortiment pro lakování 
a karosářské opravy. Vaše objednávky přijímají naše zákaznická 
centra formou on-line, telefonických nebo e-mailových objednávek. 
Více než 5 500 položek skladem a další stovky u našich dodavatelů 
jsou každodenně distribuovány prostřednictvím našich dvou 

logistických center v Tuchoměřicích, v blízkosti Letiště Václava Havla 
Praha, a v Brně.



Prémiové lakovací materiály Standox
Zárukou spolehlivé a ekonomicky výhodné opravy je používání 
lakovacích materiálů německého prémiového výrobce 
autoopravárenských laků Standox. Nejoblíbenější řadou z portfolia 
vodou ředitelných basis laků je pokroková technologie Standoblue, 
která v sobě koncentruje to nejdůležitější, co lakovna potřebuje: 
dokonalé barvy, efektivní zpracování, rychlou aplikaci a metalízy bez 
mráčků. Díky Standoblue a jeho vynikajícím aplikačním vlastnostem 
tak dosáhnete dokonalých oprav jen v několika málo jednoduchých 
krocích. Svým příchodem na trh Standoblue otevřelo novou dimenzi 
v nuancování a přesnosti barevných odstínů. Speciálně vybrané 
pigmenty zaručují vysoce kvalitní nástroj pro špičkové opravy. Celý 
lakovací systém je podpořen silnými koloristickými nástroji.

Standox je vedoucí značkou v oblasti materiálů, které lakovnám šetří 
čas, energii a materiál. Průkopníkem se již v roce 1992 stal v oblasti 

kompletního systému produktů pro aplikaci jedním krokem bez 
odvětrávání, tzv. One Visit Application. Jedná se o unikátní, a čas 
šetřící, řešení na trhu, od plniče, přes basislak, až po čirý lak.

Vedoucí roli v současné době hraje Standox i v oblasti zavádění 
revolučních rychleschnoucích lakovacích materiálů Xtreme. 
Kompletní řada produktů nabízí rychleschnoucí materiály opět od 
plničů po čiré laky. Můžete si tak sami rozhodnout, jakým způsobem 
dané materiály budete využívat. V případě přetlaku zakázek jste 
schopni díky rychlým aplikačním a schnoucím vlastnostem zpracovat 
zakázku v lakovacím boxu za zlomek času než se standardními 
materiály. Nebo v době, kdy naopak není zakázek tolik, můžete 
používat sušení na nižší teplotu nebo dokonce nechat schnout 
při běžné teplotě dílny. V tom případě využíváte dané pokrokové 
materiály s ohledem na významnou úsporu energie.



Standox GmbH • Wuppertal • Germany

Pro více informací navštivte:
servind.com
facebook.com/ServindCZ
instagram.com/ServindCZ

SERVIND s.r.o. 
Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice
tel.: 220 400 400 
e-mail: servind@servind.com

Zákaznické centrum Čechy: 
tel.: 220 400 490 
e-mail: objednavky@servind.com

Zákaznické centrum Morava: 
tel.: 545 544 840 
e-mail: brno@servind.com


