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Pøíslušenství
Vozíkové øešení "na míru”
Plnì vybavené servisní vozíky jsou jedním chytrým
øešením pro všechny Chytré opravy. Speciální
vozíky Chytré opravy obsahují všechno potøebné
vybavení pro jednotlivé chytré opravy. Vozíky jsou
konstruovány prakticky do provozu dílny. Jsou
mobilní na gumových koleèkách, konstrukce je
pevná se zásuvkami, které jsou u nìkterých typù
vozíkù opatøeny bezpeènostním zámkem
s centrálním zamykáním. Barva je odolná proti
poškrábání.

Centrála spoleènosti:
ROYAL DEFEND HOLDING a.s.
Roztylská 1860/1, Praha 4, 148 00,
T: +420 233 103 110,
E: info@chytreopravy.cz

Kuføíkové øešení "na míru”
Praktické kuføíkové øešení pro vìtšinu Chytrých
oprav. Plnì vybavené mobilní kufry obsahují vše
potøebné pro jednotlivé Chytré opravy v interiéru
a exteriéru vozu. Kuføíky jsou konstruovány
prakticky do provozu dílny. Jsou vyrobeny
z odolného plastu.

Servisní, školící
a distribuèní centrum:
Tovární 1613, Holešov, 769 01,
T: +420 573 301 011,
E: info@chytreopravy.cz

Školení "chytré
Nezbytnou souèástí celého systému Chytrých
oprav je i školení, které je dùležitým faktorem pro
dosažení všech výhod a možností, které nástroje na
Chytré opravy nabízí. Jednotlivá školení jsou
vedena zkušenými školiteli. Jednou z možností je
školení personálu pøímo v našem Servisním,
školícím a distribuèním centru v Holešovì.

www.chytreopravy.cz

Tkaniny & velur

Dùlky & promáèkliny

Svaøování plastù

Kompletní systém oprav textilního a velurového
èalounìní. Tento systém umožòuje opravy èalounìní
v maximální kvalitì. Standardnì nabízíme 24 vláken
rùzných barev, která mohou být vzájemnì
zkombinována tak, aby perfektnì ladila s originální
barvou. Po opravì vzoru je možno plochu
impregnovat a získat tak vìtší odolnosti proti vodì
a neèistotám.

Kompletní sortiment na bezlakové opravy dùlkù a jiných
deformací karoserie. S tìmito systémy je možné opravit dùlky,
promáèkliny nebo jiné deformace, které jsou zpùsobeny pøi
bìžném používání vozidla, jako jsou napø. deformace
zpùsobené pøi parkování, nákupními košíky, promáèkliny
vzniklé pøepravou vozidla nebo
pádem pøedmìtù a drobným
vandalismem. Opravy jsou
provádìny metodou "PDR"
(Paintless Dent Removal).

Svaøování plastù je nedílnou souèástí dnešního opravárenství
vozidel. Jedny z nejkvalitnìjších nitrogenových sváøeèek na trhu
znaèky MWM vám zajistí maximální kvalitu opravy pøi
jednoduché a nenároèné obsluze. Pøi svaøování plastu
nitrogenem nedochází k jeho pìnìní a degradaci. Výsledný spoj
má maximální možnou pevnost. Samozøejmostí je široký výbìr
spotøebníhc materiálù a podpùrných nástrojù.

Plast & vinyl & kùže & umìlá kùže

Hliníková kola

Umožòuje opravy kožených, vinylových
i plastových komponent v interiéru, vèetnì
mìkèených plastù. Lze použít i na externích èástech
vozu, na pøístrojové desky, stejnì tak na kožené
a vinylové sedaèky. Systém obsahuje všechno
potøebné náøadí a lepící materiály k provedení opravy
od zaèátku až do konce. Systém obsahuje
materiály pro zkopírování a znovu vytvoøení pùvodní
struktury materiálu tak aby jste dovedli opravu
k dokonalosti! Posledním krokem je koloristika, dle
pøiloženého vzorníku barev vyberete odpovídající
odstín, barvu si namícháte z pøiložených barev
a aplikujete na opravenou èást povrchu.

Systémy na opravu hliníkových kol pro nová i ojetá vozidla.
S tìmito systémy mùžete opravit mnoho typù menších
škrábancù a poškození vzniklých pøi parkování a další druhy
poškození na hliníkových kolech. Systémy obsahují také výplnì,
aerosolové barvy èi vodou øeditelné barvy na opravu všech
bìžných typù kol. Po aplikaci barvy je pøidána silná vrstva laku,
která zajistí perfektní výsledek opravy.

Kompletní sortiment spotovacích sváøeèek znaèky MWM jak na
ocelové, tak na hliníkové karoserie. Široká nabídka podpùrného
náøadí, vytahovacích hrazd, trhacích kladiv, karosáøských kladiv
a veškerého spotøebního materiálu potøebného pro
karosáøskou opravu.

Opravy nárazníkù

Lak & škrábance & oprýskaná
barva

- karosáøský SMART program

Komplexní systém na opravy všech typù poškození
nárazníkù a plastù. Systém zahrnuje lepidla, texturové
spreje pro znovuvytvoøení pùvodní struktury plastu,
také základové barvy, potøebné èistièe a finální barvy.
Vše je v aerosolech pro rychlou a snadnou práci.
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Chiprite je speciální systém, který se používá na opravu
škrábancù a oprýskané barvy napø. od kamínkù, na všech
typech vozù. S tímto systémem lze rychle a ekonomicky opravit
odštípnutí a menší poškození laku, odìrky a škrábance na
motorových vozidlech. Speciální barvy Chiprite fungují jako
výplò poškozeného místa a zároveò dodají vysoký lesk. Systém
umožòuje vyplnìní hlubších poškození laku karoserie tak, aby
se dosáhlo požadované úrovnì výplnì a oprava byla zrakem
témìø nezjistitelná. Výhodou je dokonèení opravy bìhem
nìkolika minut.

OPRAVY KAROSERIÍ

- Karosáøské spotovací sváøeèky, vytahovací nástroje

OPRAVY KAROSERIÍ

Kompletní nabídka systémù neinvazivních metod oprav lehèích
karosáøských poškození. Opravy tìmito metodami neprobíhají
metodou svaøování, tudíž nedochází k prohøívání materiálù
a s tím spojených následných postupù.
Èást oprav se provádí i jako PDR.

