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6 A csiszolás A múlté!

Az új nedves-a-nedvesre töltőalapozó koncepció – Van-

nak műhelyek, ahol még csiszolnak, és ahol a nedves-

a-nedvesre töltőalapozó alkalmazásával egy teljes 

munkanapot meg tudnának spórolni. A Glasurit ezt a 

takarékossági potenciát ismerte fel, és támadást indított 

a felesleges csiszolás ellen. A középpontban: a töltőkon-

cepció szíve, az új 522-10 Műanyag Adalék.
Kedves olvasó,

A hatékonyság javítása időről időre 

a szakma kulcsfontosságú témája. 

Mennyit tud a Glasurit a hatékony-

ság növeléséből műhelyében vállal-

ni, megmutatja a Glasurit Express 

aktuális kiadása.

Bemutatunk Önnek két új terméket 

hatékony fényezéshez, a nedves-a-

nedvesre töltő koncepció, és a DTM 

haszonjármű festékkel. Tudósítunk a 

Glasurit RATIO Concept Plusz szervíz 

és tanácsadói programjának 10 éves 

tapasztalatairól, áttekintést adunk 

a Glasurit RATIO Color Rendszer 

fontosabb színkereső eszközeiről, 

kiszámítjuk Önnek, miért fizetődik ki 

egyszer a multi-munkahely témáján 

gondolkodni.

Ezen felül készítettünk Önnek újra 

egy fordulatokban gazdag magazint, 

négy versenykocsiról és néhány 

érdekes újdonságról, az egyre csak 

feltörekvő Glasurit világából.

Kívánunk Önnek az olvasáshoz jó 

szórakozást, és sok új ötletet 2011-re!

Az Önök Glasurit csapata

Nagyobb haté-
koNyság!

14 Minden egy helyen!

Nagyobb hatékonyság a Multi-munkahelyeken – Nyu-

gat-Európában, és néhány más régióban is a műhelyek 

nehéz kérdés előtt állnak. Hogyan tudnak a csökkenő 

megrendelések, és a növekvő bér és energiaköltségek 

ellenére nyereségesek maradni. Egy lehetséges választ 

erre a fontos jövőbeli témára, a multi-munkahely rend-

szer adhat.
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18 A „Plusz” A tArtós sikerért

10 éve Glasurit RATIO Concept Plusz – nagyobb haté-

konyság a műhelyben, további üzleti tevékenységek 

kifejlesztése, a gazdaságosság növelése – már 10 éve tá-

mogatja a Glasurit a műhelyeket, hogy legyőzzék ezeket 

a kihívásokat egy nehéz piaci helyzetben. Hogy fejlődött 

a Glasurit RATIO Concept Plus ebben a 10 évben, és mit 

nyernek a műhelyek ezzel az átfogó tanácsadói prog-

rammal, a riportunk megmutatja.



Újdonságok

Reklámanyag első osztályú megjelenéssel:

Dekorációs poszterek,  
roll-up zászlók, és a többi

Mindig is voltak hasznos segítő eszközökvoltak, me-

lyek dekoratív kinézetet biztosítottak a műhelyeknek 

és kiállításokon a tekinteteket magukkal ragadták – a 

Glasurit reklám és kommunikációs anyagok. Az új 

formában most még szebbek és még hatásosabbak. 

Szépség és dinamizmus ezek a fogalmak, melyek 

elvezetnek minket a Glasurit név ismérveihez: a prémi-

um minőség az autójavító fényezésben. A nagy „ver-

senyző” az új reklámanyagban a Dekorációs Poszterek 

matt papíron. Különösen praktikus a vásárokra, és 

egyéb eseményekre az új Roll-up zászlók, különböző 

Glasurit témákkal: a 90-es és a 68-as sor általános képi 

ábrázolásaitól a Klasszikus Autó Színek-ig. 

Bővebb információkat kaphat az új formátumú 

reklámanyagokról a mindenkori Glasurit kapcsolat-

tartótól.

DTM festék a Chassis & Co-nak:

Glasurit 568-46 acél  
alapozó paszta

Festéket közvetlenül a fémre felhordani? Most már 

lehetséges! A Glasurit 568-46 Acél Alapozó Pasz-

tával a haszonjármű fényezés még hatékonyabb 

lesz. A Glasurit 68-as sor, az Acél Alapozó Pasztával 

DTM festék lesz, ami közvetlen fémre, röviden DTM, 

felhordható. Ezzel biztosítja az 568-46 a különösen 

gazdaságos első fényezést az alvázszektorban, és az 

összes olyan alkatrészen, amelyek nincsenek közvet-

len UV sugárzásnak kitéve. Az Acél Alapozó Paszta, és 

a festék 1:1-es keverési arányban közvetlen a fémre 

hordható fel. Ezáltal a fényezőüzemek lemondhatnak 

az alapozásról. Megtakarítanak egy munkamenetet, és 

csökkenthetik a folyamat költségeit – ez egy nagyon 

hatékony és tipikusan Glasurit megoldás. De ez még 

nem minden. Az Acél Alapozó Paszta a 68-as festék-

sorral, mint színezett töltőalapozó is használható, 

ideális alapként, a problémás színek alá.

Varázslatos effekt hatásokhoz:

Glasurit MaGic collection 
 

A Glasurit Mágikus Kollekció új effektfesték sorozata, 

valóban varázslatos: ahogy a megfigyelő látószöge 

megváltozik, úgy változik, a színárnyalat is. Kilenc 

különböző mágikus szín létezik, amelyek a speciális 

pigmenteknek köszönhetően nagyon nagy szín-

spektrumot ölelnek fel. Épp olyan varázslatosan és 

titokzatosan csengenek a neveik is, mint pl. Elvará-

zsolt Erdő, Hatalmas Sárkány, vagy Főnix Tolla. A 

Glasurit Mágikus Kollekciója kétrétegű fényezéssel 

kerül felhordásra, egyszerű 2:1-es keverési arányban 

a 90-es, vagy 55-ös sorral. A kívánt hatás eléréséhez 

egy egyenletes, világosszürke alap szükséges. A leg-

szebb hatás a műhelyek részére: A Glasurit Mágikus 

Kollekcióval a legegyénibb ügyfelüknek is valóban 

mágikus árnyalatokat tudnak felkínálni. A Mágikus 

Kollekció színeket kész színként a Glasurit kereskedő-

iktől vásárolhatják meg.

Kibővített együttműködés: 

NissaN Európa a Glasuritot 
ajáNlja

A spanyolországi, többéves jó kapcsolat alapján a 

Nissan Európa és a Glasurit megállapodott, hogy 

együttműködésüket kiterjesztik Európára. Így a  

Nissan Európában kereskedőinek és fényezőmű-

helyeinek javasolja az autójavító festékek beszál-

lítójaként a Glasuritot. A megállapodás a festékek 

szállításán kívül a Nissan „Body & Paint“ programot 

is tartalmazza, tanácsadással és oktatással. Már 

20 éve köti össze a Nissan Európát és a Glasuritot 

Spanyolországban partneri viszony. „Ezt a jó 

együttműködést akarjuk most egész Európára 

kiterjeszteni” mondja Jordi Pastor a Nissan Európa 

Eladási Marketing Vezetője „A Glasuritot válasz-

tottunk partnerünknek, mert a márka a Nissan 

hálózatban újító erejével, és színkezelő szakértel-

mével tűnt ki.” További döntési feltételek az oktatási 

koncepció 11 Fényező Oktatóbázissal Európában, 

valamint a szolgáltatások voltak, emelte ki Jordi 

Pastor.
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A Glasurit nedves-a-nedvesre töltőalapozója segít az új megtakarítási formát kiaknázni

A csiszolás A múlté!
Vannak műhelyek, ahol még csiszolnak, és ahol a nedves-
a-nedvesre töltők bevezetésével egy egész munkafázist ta-
karítanak meg. A Glasurit felismerte ezt a takarékossági po-
tenciált és elindította a támadását az új nedves-a-nedvesre 
töltőalapozó rendszerrel a szükségtelen csiszolás ellen.
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Egy munkafolyamat kihagyható

Az új nedves-a-nedvesre töltőalapozó rendszer egy 

csomag, ami a Glasurit 285-31 szürke töltőalapozóból, 

a 285-38 fehér, és a 285-49 fekete töltőalapozóból, és 

az 522-10 műanyagadalékból áll. Együtt alkalmazva 

nem csak egy tökéletes fényezési eredmény alapját 

képezik – hanem lehetővé teszi a biztos megtakarítást.

A technológia különösen hatékony, és a csiszolandó 

töltőkkel összehasonlítva akár 30 százalékos időmeg-

takarítást is eredményezhet! A kis sérülések, és új 

elemek javításánál a műhelyek a Glasurit nedves-a-

nedvesre töltőkkel megspórolnak egy teljes munka-

menetet, így rövidebb idő alatt jutnak el a tökéletes 

eredményhez. „Ez mozgásteret biztosít a műhelyek-

nek az árképzésben, értékes munkaidőt szabadít 

fel, ami más helyen hasznosabban felhasználható”, 

mondta Hendrik Franke, a Glasurit Tréning & RCC 

vezetésből.

Egyszerűsített folyamat

A munkaidő fontos tényező egy műhelyben és 

átlagosan 60 százalékát teszi ki az egész javítási 

költségnek. Az új töltőkoncepció hatására egy mun-

kafolyamat nélkülözhető, így a műhelyek szolgálta-

tásaikat olcsóbban kínálhatják – miközben változat-

lanul fenntarthatják a magas minőségi színvonalat a 

fényző munkák során!

A Glasurit nem csak festékeinek prémium minőségé-

vel fogalom az egész világon, hanem azért is, hogy 

a fényezési folyamatokat a műhelyekben egyre 

hatékonyabbá tegyék. „Az új töltőkoncepció kifej-

lesztésénél is arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a 

folyamatot lerövidítsük, és tovább egyszerűsítsük” 

mondta Hendrik Franke.

Így például a KTL (kataforetikus) alapozott új ele-

meket már nem kell csiszolni. Az időmegtakarítás 

kb. 15 százalék megbízásonként, amivel akár 5 nap 

munkaidőt is megtakaríthatnak. Így egy munkanap 

alatt több új elemet is bevonhatnak tartalék gya-

nánt, amivel szabad kapacitást hozhatnak létre a 

fülkében.

Nagy potenciál a jövőben

Az újonnan kifejlesztett 522-10 Műanyag Adalék gon-

doskodik arról, hogy a töltő tapadásközvetítő és spe-

ciális termékek alkalmazása nélkül műanyag felüle-

tekre tapadjon. Aki a hígító helyett műanyagadalékot 

használ, meg tud takarítani egy munkafolyamatot, 

és ezáltal akár 25 százalék munkaidőt is. A Glasurit 

szürkeárnyalata műanyag felületekre alkalmazva to-

vábbi optimalizálási lehetőséget biztosít az új adalék 

segítségével. A műhelyek most már műanyagoknál is 

hozzá tudják hangolni a töltő színét a festékhez, így a 

festék mennyiségét akár 40 százalékkal csökkenthetik.

Ilyen sok előnynél Hendrik Franke meggyőződése: 

„A jövőben nem csiszolandó töltő a szakmában 

nagyobb szerepet fog játszani, mert nem tudja majd 

egy műhely sem megengedni magának, hogy fontos 

megtakarítási lehetőséget ne használjon ki.”



Azok voltak az idők: A 80-as évek

A tegnAp csillAgAi –  
A jövő klAsszikusAi
A legjobb úton vannak, hogy igazi klasszikusokká váljanak, az 1980-as építésű modern klasszikus 
autók. Ezek a forradalmi évtizedre emlékeztetnek: a technikai forradalom olyan dolgokat hozott 
nekünk, mint a játékkonzolok, személyi számítógépek és autómobiltelefonok.
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Az Audi quattro 

szédületes gyor-

sulása az 1980-as 

évek életérzését 

kiválóan fejezte ki.

Ferrari Testarosa – bevetés  

Miamiban

Mikor az ember a gyors autókra, 

a 80-as évek életérzésére gon-

dol, a „Miami Vice” TV sorozat 

juthat eszünkbe. A krimisorozat 

Don Johnsonnal és Philip Michael 

Thomassal a főszerepben, egyike 

volt az akkori kulturális sorozatok-

nak. A 80-as évek trend és stílushor-

dozója volt.

A Don Johnson által alakított so-

rozathős Sonny Crockett kinézete 

nézők millióinak divatízlését alakítot-

ta. Crockett szériaautóiról azonban a 

legtöbb ember csupán álmodhatott. 

A bűnözők utáni vadászaton először 

egy Ferrari Daytona Spydert veze-

tett. A harmadik évadtól átült egy 

Ferrari Testarossába.

A névvel a Ferrari az 50-es, 60-as 

évek sikeres versenykocsiaira, a 

250-es, és 500-as Testarossa ver-

senyautóra emlékezett. Optikailag 

az új modell már nem volt azonos a 

korábbi változat lendületes vonalai-

val. Egyenes vonalak, erőteljes élek – 

ezek már inkább a 80-as évek ízlését 

tükrözték.

7177 példányt gyártott a Ferrari a 

Testarossából 1984 és 1991 között. 

Az, hogy ezzel a Ferrari ház legsike-

resebb modellje lett, biztosan azon 

is múlott, hogy Don Johnson olyan 

sikeresen üldözte a sorozatban a 

bűnözőket.

Ford Sierra – aerodinamika  

mindenkinek

A Ford Sierra lényegesen elérhe-

tőbb volt, mint egy Testarossa, ami 

1982-ben került képbe, és a Ford 

Taunust váltotta. Mint első nagy 

szériában gyártott személygépko-

csi, a Ford Sierra aerodinamikájával 

forradalmasította a jármű dizájnt.

A középkategóriájú autót 1993-ig két 

különböző sorozatban (1982 és 1987) 

gyártották. Európában, Afrikában, 

Dél-Amerikában és Új-Zélandon 

több mint 2,7 millió példányt állítot-

tak elő.

A Ford Sierra Bíborvörös színé-

től a klasszikus Ferrari vörösig a 

Glasuritnak is, természetesen az 

újonnan minősített klasszikus au-

tókhoz is van lehetőség a Klasszikus 

Autó Színek adatbankban keresni.

Divatos rendőrkocsi – a Ferrari 

Testarossa bevetésen a Miami 

Vice-ban.

30 éves az Audi quattro

1980 Március 3.-án ünnepelték 

Genfben az Audi Quattro világpre-

mierjét. A sportkupé volt az első 

utcai jármű állandó négykerék haj-

tással, ami nagyobb példányszám-

ban került gyártásra. 10 év alatt 

11452 járművet gyártott az Audi a 

Quattróból. Ez alatt az idő alatt az 

autó az utcán és a motorsport törté-

netében is történelmet írt.

Számos sikert ért el a versenypá-

lyán: 1982-ben márkaversenyt nyert 

a rally világbajnokságban, 1983-ban 

rally világbajnok Hannu Mikkola 

versenyzővel, 1987-ben Pikes-Peak 

rekord Walter Röhrl-el, 1988-ban 

TransAm széria márkagyőztes az 

audi 200 Quattro.

Az ős quattro volt az első fejezete 

az összkerék meghajtás technika 

sikertörténetének, amit a gyártó 

Quattro név alatt a többi modell-

jével is napjainkig tovább ír. Így az 

eredeti quattro garantálja, hogy 

behozza a gyűjtőnek az árát.

Aerodinamikai vezetési élmény mindenki 

számára, az első Ford Sierrával

Walter Röhrl rallyversenyző többek között „Quattro-n” világbajnok, a 80-as években gyakran volt vendég Glasuritos 

rendezvényeken. A Glasurit Express elődjének címlapján 1982-ben Röhrl szerepelt Párizsban, röviddel azelőtt, hogy a 

Glasuritnak mint nemzetközi verseny győztese, az Arany Szórópisztolyt elnyerte.
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Körséta a münsteri Fényező Továbbképző Központban

Példamutató Fényező KözPont
Modern felszereltség, barátságos találkozócentrum, példaszerű hatékonyság – a Glasurit mérföldkövet 
teremtett új münsteri oktatóbázisával. Mindenkinek a nagy Glasurit világból, akik az RCC-t nem tudják 
személyesen felkeresni, azoknak itt egy virtuális körséta.

Bemutatóterem, és találkozóhely

Mihelyt a látogatók az épületbe lépnek, fellelkesülnek, 

mert a Fényező Továbbképző Központ bejárati része egy-

ben bemutatóterem is. A két lépcső között, melyek az 

oktatóbásisba vezetnek, az autótörténelem mérföldkö-

vei vannak kiállítva. A tekinteteket itt egy szárnyasajtós 

Mercedes 300 SL Gullwing csábítja. 

Aki el tudja tekintetét az autótól szakítani, a nagy 

előcsarnokba lép. Számos ablak biztosítja a nappali vi-

lágosságot, és a barátságos légkört. Az előcsarnok mint 

központi találkozóhely működik, kávézóval, társalgó 

sarokkal, és büfé asztalokkal. Ezen a helyen beszélget-

hetnek a vendégek. De ideje tovább menni. Mindezek el-

lenére a legtöbb látogató nem a kikapcsolódásért jön el 

ide. Legalábbis nem csak azért, hogy jól érezze magát.

Optimális munka feltételek

Az 56. szemináriumot, mint minden évben, most is az 

RCC tartja meg; az ő hatáskörükbe tartozik a javítási 

folyamat bemutatása, a legjobb szín kiválasztása, és 

még a specialista kiválasztása is a szemináriumra a 

Glasurit RATIO Folt Javtás-i folyamat bemutatásához. 

Az előcsarnok legtöbb gyakorlati képzési területen 

nagy panoráma ablakokkal rendelkezik.

Ezen a területen gyakorlati folyamatok zajlanak, két új 

fújófülkével, amiket a gyártó legnagyobb megelégedé-

sére, a Glasurit követelményeknek megfelelően készí-

tettek: nagy panoráma ablakokkal rendelkezik minden 

oldalán az intenzív és erős megvilágításhoz.

1000 lux fényerő a szokásos 800 helyett, biztosítja az 

optimális világítási viszonyokat a fújófülkében.
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A színkeresés finomításai 

Miután átvágtunk a nagy előcsarnokon és előkészítő 

állomásokon, megérkezünk a szín tréning területére. 

1100 lux világítás biztosítja a tanfolyamon résztvevők-

nek az optimális munkafeltételeket.

A szín tréning területén, minden készen áll arra, 

hogy színt keverjenek, készítsenek, és átdolgozzanak 

receptúrákat. Itt minden Glasurit színkereső eszköz 

fontos, beleértve a Glasurit RATIO Scan II Spektrofo-

tométert. Egy külön szobában található 3 fújóállvány, 

amire a résztvevők mintákat tudnak fújni.

A színkeverés nagyon összetett dolog, ezért is van 

elkülönítve a műhelytől területétől. Ebben a koncent-

rált légkörben, a résztvevők intenzíven beleáshatják 

magukat a témába és összegyűjthetik a technikai 

tapasztalatokat. 

Koncentrált légkör 

A festés alkalmazásának folyamatával vagy a színke-

reséssel foglalkoznak, a Glasurit Tanfolyam Akadémia 

azon a koncepción alapszik, hogy az egyes mozza-

natoknál aktívan részt kell venniük a látogatóknak, 

felváltva újra és újra, hogy az elméletben megszerzett 

tudást megerősítésék. Ezért a Münsteri RCC legutóbb 

felújított előadótermei fel vannak szerelve média, 

adatkivetítővel és hangtechnikával.

A termek barátságosak, bár a kialakításuk kissé lehan-

goló – mindezek ellenére, a koncentrált légkör kívá-

natos, amelyben semmi nem zavarja meg, hogy a 

tananyagot elsajátítsák.

Az RCC-ben a termek nincsenek beszámozva, ha-

nem olyan neveket viselnek, melyek a Glasurit már-

ka történetében mérföldkőnek számítottak. Ezek a 

nevek: Kristály-Fehér, Glassomax I. és II., és a Max 

Winkelmann terem mind-mind elmond valamit a  

hosszú történetből ami a márkát övezi

Egy első osztályú környezet a tanuláshoz

„Az új RCC-vel egy első osztályú környezetet terem-

tettünk, ahol a résztvevők tanulhatnak“ – Hendrik 

Franke véleménye, aki az RCC menedzsere és Fő 

Területi Trénere.

Évi 3000 látogátót tud fogadni az RCC. A legtöbb 

vendég Európából érkezik és Glasurit-os ügyfél. De az 

új technikusok, Nemzeti Fő Trénerek és alkalmazottak 

a Process Expert-tel tanulnak, és a későbbi Glasurit 

Tanácsadók is idejönnek.

Példakép mindenkinek

A münsteri RCC több jelenlegi Glasurit tréning köz-

pontnak is a mércéje, számszerint 45-nek. És ez még 

nem minden: a münsteri RCC-vel állítják fel a célirányt 

minden festékgyártó tanfolyam központnak világszerte.

A münsteri Továbbképző Központ példamutatása 

elismerésre méltó, nem csak azért mert korszerű. Azért 

is mert ügyel az egészségre és a biztonságra. A mottó: 

zéró tolerancia! Minden este körbejárja a személyzet 

az RCC-t, a következőkre figyelve: Mi zavar bennün-

ket? Van-e valami, amit még jobban tudunk csinálni? 

És a munka végeztével minden pénteken, fényképek 

segítségével csinálnak egy nagy ellenőrzést. A fényké-

pek megmutatják, hogyan kell tökéletesen kinéznie a 

munkahelynek a következő csoportnak hétfőn. 

A multi-munkaállomás – a jövő munkahelye 

Két kabin variálható: elkülöníthető a műhelytől egy 

térelválasztóval. A mozgatható részek mögött található 

két teljesen felszerelt munkahely – a csiszolópapírtól 

kezdve a szórópisztolyig, és a teljesen számítógép 

által irányítható infraszárító, itt minden megtalálható 

amire szükség van. Ily módon nincs szükség arra, hogy 

a javítandó járművet mozgatni kelljen az előkészítő 

és az átadó hely között – ezzel lerövidíti a nemkívánt 

jármű mozgatást és megspórolja a drága munkaidőt. A 

multi-munkahely ideális a nagyobb törések javítására, 

amik nem javíthatóak spot-repair munkával. Össze-

foglalva, ahogyan a múltban is, a fényezési munkák 

és nagyobb felületű javítások a fújókabinban fognak 

történni – ezenkívül minden más látható lesz a multi-

munkahelyen.

Jó dizájn a mégjobb eredményért

Összeségében a tréning központ a kialakításánál nagy 

figyelmet fordítottak a későbbi zavartalanabb munkame-

net biztosítására. Ily módon a két fújófülke között köz-

ponti irányítás van, amely lehetővé teszi, hogy az egész 

rendszert 1 képernyőn lehessen kontrollálni. Nagyon 

hatékony, hogy lehetséges a fűtést, szárítást vagy szel-

lőztetést megoldani, anélkül, hogy oda-vissza kellene 

sétálni. A keverőgép és a kellőképpen nagy munkaállo-

más is a két fújófülke között helyezkedik el, ily módon 

idő spórolható, hogy ne kelljen feleslegesen járkáljunk.

A tréning központ másik hatékony vonása, hogy két 

multi-munkaállomása van. A jövőben, az abszolút fő 

szempontok minden műhely számára, hogy megcéloz-

za a hatékony munkát.
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Multi-munkahelyek a hatékonyabb eredményekért

Minden egyhelyen!
Sok műhely Nyugat-Európában és más területeken szembesül a következő problémákkal: 
Hogyan tudnánk fenntartani a jövedelmezőséget, annak ellenére, hogy kevesebb a javítási 
munka és a felhasznált energia és rezsi költségek növekedés ellenére.

A piac stagnál

Sok régióban az autójavító üzlet egyre inkább nehezebb, 

mivel a piac stagnál. Attól függetlenül, hogy az új autók 

regisztrációja kis mértékben ugyan, de növekszik, addig 

a sérült autók javításának a kérelme csökken, a sebes-

séghatár korlátozások és az aktív vezetési biztonsági 

rendszerek miatt.

A növekvő engergia árak nagy nyomás alá helyezik a 

javítóműhelyeket. De legfőképpen a növekvő munkakölt-

ségek adják meg a különbséget ebben a munka-inten-

zitású iparban. Sok javító műhelyben már megszűnt az, 

hogy hogyan legyen jövedelmező, itt az a kérdés már, 

hogy hogyan tartható fenn ez a profit. Ezekkel a feltéte-

lekkel, növelik a hatékonyságot, ami fokozatosan lesz az 

ipar fő aggodalma. 

Nagyobb hatékonyság a műhelyben

Mint a műhelyek megoldáskínálója és partnere, a 

Glasurit nagy figyelmet szentel a hatékonyságra évek 

óta. Kezdetben ez azt jelentette, hogy nem csak a 

műhelyek számára volt a termék, és folyamat hatékony, 

hanem magának a Glasurit szervezetnek is. 10 éve 

annak, hogy a Glasurit RATIO Concept Plusz szervíz és 

szaktanácsadó program fellépett, hogy támogathassa 

a műhelyeket, hogy a beállítsák a szükséges paramé-

tereket, hogy növeljék a hatékonyságot a szervezet 

minden szintjén. Ebben az összefüggésben a multi-

munkahelyet, mint fogalmat érdemes minél több mű-

helynek megfogadnia.

Extrém gazdaságos folt-javításért

A multi-munkahely ideális megoldás a kicsitől a közepes 

sérülések javításához akár három szomszédos elemen, 

rendkívül gazdaságosan.

A multi-munkahely rendszer magában foglalja a speciá-

lisan kialakított és felszerelt munkahelyet, ahol a fényező 

a munkával tud foglalkozni anélkül, hogy a járművet 

mozgatnia kellene. Ez a rendszer akkor a leggazdaságo-

sabb, amikor a multi-munkahelye 2 munkaállomásból 

áll, mert a fényező ott dolgozva két járművet is tud 

egyszerre javítani.

Lerövidített javítási folyamat 

A szárítás infravörös szárítóval történik közvetlenül a 

munkahelyen – így a munka menet alatt jelentősen 

lerövidül a javítási folyamat. Amíg a kitt, alapozó vagy 

festékréteg szárad, addig a fényező folytathatja a mun-

káját a második járművön.

Ahogy a felszerelés komplett készlete minden munkalé-

pésnek elérhető a multi-munkahelyen beleértve a szárí-

tást is, a feladatot ismétlődő járműmozgatás nélkül tudják 

megvalósítani az előkészítő állomás és a fújókabin között. 

Eredményként a műhelyek a hatékonyságukat akár 25 

százalékkal tudják ezzel növelni.

Megoldás napjaink kihívásaira

A 150 négyzetméteres terület két multi-munkahelynek 

relatíve kicsi. 

Összehasonlításképpen a hagyományos értelembe vett 

munkahelynek: egy fújókabin és 4 előkészítő állomásnak 

legalább 300 négyzetméternyi helyre van szüksége.

Jobb átmenőforgalom, a hely csökkentése alacsonyabb 

energiaköltségek érdekében – ezekkel az előnyökkel 

büszkélkedik a multi-munkahely rendszere, hogy megbir-

kózzon a mai napi kihívásokkal. Egyik előfeltétele az aktív 

ügyintézésnek a különböző javítási munkák és károk mé-

retétől függően. Ez a megoldás segíthet a műhelyeknek, 

hogy kihasználják a hatékonyság növekedését.



hazai információ

Good colours hit the mark.  
outstandinG colours do it every time.

Simply setting the right tone: with its extensive range of professional tools Glasurit provides every bodyshop with 
an optimal colour and material management solution. Thus, Profit Manager Pro helps find and pinpoint every colour 
swiftly and also assists in managing the storeroom and jobs and calculating costs. It is thus the perfect tool to make 
your work much easier. You too can reap the benefits of Glasurit’s professional colour management system and thus 
make a brilliant impression on your customers.

Glasurit ratiO COlOr systems.

Glasurit Automotive Refinish, A Division of BASF Coatings Ltd, Unit 101, 10th Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2UA,  
Tel: +44 (0) 12 44 - 28 77 46, Fax: +44 (0) 12 44 - 28 77 40, www.glasurit.com

ProFit with Glasurit.



A GlAsurit élen jár A spektrofotométer 
AlkAlmAzásábAn mAGyArorszáGon

A Toplakk Kft., mint a Glasurit Dél-magyarországi 

autófesték forgalmazója továbbfejlesztette háttérszol-

gáltatásait. A Glasurit technikusai színbeazonosító  

fotosprektométert alkalmazva támogatják ügyfeleiket,  

a hatékonyabb munkavégzésben. A szinelemző 

fotosprektométer összhangban működik a(z) – ed-

dig is segítséget nyújtó és jól bevált – gyári fújt 

színkártyarendszerrel, a két rendszer együttes  

alkalmazása egyedülálló a piacon, mellyel gyorsabbá 

és eredményesebbé válik a színkiválasztás, igy a  

szín beazonosítás ideje lerövidül, ezen eszközöket 

használó műhelyek hatékonysága, illetve fényezési 

időkapacitása megnövekszik. A sprektofotométer 

nagy segítséget nyújt olyan időszakban, amikor a 

nappali fény nem megfelelő erősségű (borúlt,  
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A Toplakk Kft.-a Glasurit autófesték Disztribútorának – sikerei a Ratio Scan II. Spektrofotométer 
használatával

esős idő) ezen esetekben a készülék segít abban, hogy 

a gyári fújt színkártyák közül kiválassza a gépkocsi 

színéhez legjobban egyező kártyát. A készülék a fújt 

színkártyákkal beazonosíthatatlan színek esetén vala-

mint oldtimer autók színei, illetve minden más egyéb 

jármű, – nem ismert és színszámmal nem rendelkező 

színei- esetén tud segítséget nyújtani a fényező szak-

műhelyek számára a színkiválasztásban, melyekről 

szervíz receptúrát készít, a BASF teljes színadatbankját 

használva.

A Glasurit Ratio Scan II. piaci fogadtatása rendkivül 

népszerű.
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Történetek a Glasurit archívumból

Kristály Fehér – a császári szín
Németországban, több mint 120 évvel ezelőtt Max Winkelmann fektette le a tradícionális 
Glasurit márka alapjait, mely minden meghatározó innovációs irányzatot felülmúlt és kiváló 
minőségű termékeket eredményezett, mellyel felhívta magára a figyelmet.

A Perana Z-One, az olasz Corvette megfelelőjeként vált híressé. Nyilvánvaló, hogy a Perana 
Z-One high-tech funkciói, teljesítménye és lélegzetelállító szépsége a Glasurit 90-es sorának 
volt köszönhető. Lehetséges lett volna más választás?

Megdobogtatja a szíveket

Elképesztő vonalai és élei tették a 2009-es 

Nemzetközi Genfi Motor Show egyik sztárjává a 

Perana Z-One-t. Egy évvel később, a „Dél-Afri-

kában készült“ sportautó utcai változata szerte a 

világon az autó rajongók kedvencévé vált.

A Zagato Design Központ, egy olasz vállalat adta 

az autó lélegzetelállító megjelenését. Az összetett 

karosszéria, a sportos tervezés elegáns vonalaival 

kombinálva olyan autót eredményezett, mely a 

tekinteteket maga után vonzotta. 

Dél-Afrikai sportautó lenyűgöz a Glasurit 90-es sorával 

A PerAnA Z-One rAgyOgó 
megjelenése

Tökéletesség egészen a színtelenlakk rétegig

A Z-One-t a Perana Performance Group építette, 

melynek a sorozatgyártását a Hi-Tech Automotive 

segítségével valósították meg Port Elizabeth-ben. 

A Hi-Tech Automotive cég a nagy teljesítményű 

sportautók specialistája.

Mivel a tökéletesség a legfontosabb, csak a 

legjobb festékmegoldások jöhettek számításba a 

festés során. A Hi-Tech Automotive, a Glasurit  

90-es sorával játszva legyőzte Perana Z-One ösz-

szetett karosszériáját. 

A vállalat alapítója – Max Winkelmann

Az első készszín

1988-ban Max Winkelman Hamburgban egy festé-

kekkel és festékbevonatokkal foglalkozó vállalatot 

alapított, amit rövid idő múlva Winkelmann saját 

festékgyárának neveztek. Németországban eddig a 

festés standard folyamata a pigment réteg felvitel-

ében és festékfilm alkalmazásában merült ki.

Max Winkelmann szerint ez a folyamat rendkívül 

nehézkes és időigényes volt ebben az időben. Az ő 

úttörő ötlete volt a pigmentek és binderek termék-

ként való felkínálása. Az ötletének megvalósításá-

hoz olyan gyártási folyamatra volt szüksége, mely 

meghatározza, hogy a festék összetevők hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz a keverés eredménye-

képpen. Ez volt az első készrekevert és használatra 

kész festék megszületésének mozzanata. Abban az 

időben ennek a jelentőssége nem csak a munka 

megkönnyítése volt, hanem a növelte a festékbevo-

natok tartósságát is.  

Császári Fehér

Max Winkelmann az első festékét 1893-ban dobta 

piacra, ”Kristall-Weiss” (Kristály Fehér) néven, 

melyet először óceánjárókon és Hamburg villamo-

sain alkalmaztak. Az új festék technológia azonnal 

meggyőzte az embereket. A Kristály Fehér nagy 

sikerű és jó minőségű termékként terjedt el.

Az akkori német uralkodó, S.M.Y Hohenzollern II 

nevű jachtját is ezzel a festékkel vonták be. Ettől 

kezdve Max Winkelmann festékét ”Hohenzollern 

White” (Hohenzollern Fehér)-nek nevezhette el az 

uralkodó családneve – Hohenzollern után, mely  

ekkor egy rendkívül jó reklámot nyújtott neki az 

akkori német birodalomban.
Az uralkodó jacht-ja, az S.M.Y. Hohenzollern II

Archívum Klaus Kramer

Az első készszín Németországban, Max Winkelmann Kristály Fehér-je



A tartós üzleti siker kulcsa

Az autójavítófestékek gyorsan változó piacán, a 

műhelyeknek a jövőben többre van szükségük, 

mint innovatív festékekre és színeszközökre, hogy 

túléljék a versenyhelyzetet. Ez volt az a felisme-

rés 1999-ben, mely a Glasurit-ot egy olyan rend-

szer kifejlesztéséhez vezette, amely egy átfogó 

megerősítést nyújt a műhelyeknek és segít nekik 

tartós üzleti siker elérésében. 

Egy évvel ezután az Automechanika 2000 rendez-

vényen, Frankfurtban a Glasurit hivatalos jelzést 

kapott a Glasurit RATIO Concept Plus szolgáltatás 

elindítására. Az elindítás után a program két külön 

szolgáltatást biztosított: Folyamat Optimalizáció, 

mellyel felhívták a figyelmet a hatékonyság növe-

lésére a műhelyekben és a Glasurit RATIO Repair 

Shop, mely egy rendszert biztosít a kereskedés-

ben és segítséget nyújt a folt-javításokban, hogy 

a műhelyek ki tudják terjeszteni a teljes kapacitá-

sukat. 

Változó piacok

A Glasurit RATIO Concept Plus a műhelyek néző-

pontját üzleti megközelítésbe helyezte – figyelembe 

véve mind technikai, mind üzleti szempontokat a 

műveletek optimalizálására és további üzletek kiala-

kítására. 

Hamar nyilvánvánvalóvá vált, hogy a Glasuritnak 

ennek a feladatnak a megvalósításához képzett 

szakemberekre van szüksége. A 2000-es év vége 

előtt egy nemzetközi 14 fős csoportot állítottak ösz-

sze, akik átestek egy átfogó képzési programon.

A Glasurit RATIO Concept Plus kezdése óta, a 

piacok további változásokon mentek keresztül. 

A műhelyek még intenzívebb versenyben állnak 

egymással és a biztosító vállalatok szerepe is 

megnövekedett. Ezek a tényezők olyan helyzetet 

idéztek elő, hogy a műhelyeknek 2010-re hatéko-

nyabban és proaktívabban kell működniük, hogy 

hosszú távon fent tudjanak maradni.
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A Glasurit RATIO Concept Plus 10 éves szervíze és konzultációs rendszere

A „Plus“ A tArtós  
siker kulcsA
Miért érintett egy festék szállító a üzletem haté-
konyságában? Ez az a kérdés, amit sok karosz-
széria műhely tulajdonos feltett magának, amikor 
a Glasurit RATIO Concept Plusz 10 évvel ezelőtt 
elindult. A válasz nagyon egyszerű: minél sikere-
sebb az ügyfél, annál sikeresebb a Glasurit!

„Kezdetben a műhelyvezetők inkább szkep-
tikusan fogadták, hogy vajon képesek va-
gyunk-e ugyanazt magas fokú szakértelmet 
prezentálni, mint a technikai folyamatokban 
és üzleti vezetésben tettük mint festékgyár-
tó cég. Így bemutattuk a sikerünket először 
a projekt lényegével és főbb ügyfeleinkkel. 
Mostanság már máshogy állnak a dolgok. A 
tanácsadóink találkoznak és nagy figyelmet 
fordítanak az ügyfeleinkre – bizonyított ké-
pességeikkel teljesen elfogadták a jelenlétét 
a műhelyben. Dinamikus fejlesztések men-
tek végbe, nem utolsó sorban a balesetek 
számának mérséklésében és a balesetkeze-
lés fontosságának növelésében.

Stephan Landskron  
Glasurit Eladási Ügyvezető, Disztributor, NémetországA nehéz autófesték piaci körülmények miatt 

az ügyfeleinknek nem csak vezető festék 
szállítókénti szaktudásunk szükséges, ha-
nem egy átfogó megoldást kell nekik nyúj-
tanunk, mint szállító. Erre a problémára a 
válaszunk a Glasurit RATIO Concept Plus 
– mely a Glasurit kiváló minőségű előírásai-
nak megfelelő szolgáltatásokon alapul.  

Fernando-Rodriguez Jiminez  
Glasurit Eladás Vezető, Spanyolország
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Egyéni konzultációs teljesítmények

A mostanság a technikai problémák mellett a műhely 

vezetők méginkább érintettek az üzlet vezetési té-

mával mint a marketing vagy az emberi erőforrások 

intézésén át a vállakozás vezetése. A Glasurit alkal-

mazkodott ehhez, és ennek megfelelően sokféle szol-

gáltatást és szaktanácsadói tevékenységet terjesztett 

ki – beleértve a sokféle témájú üzleti szemináriumo-

kat és a szintén egyéni szaktanácsadói szolgáltatáso-

kat, amik a teljesen felszerelelt műhelyek igényeinek 

megfelel. Ahhoz, hogy tanácsot adhassunk az ügyfe-

leknek ebben a hatáskörben, a Glasurit folyamatosan 

bővítette a tréningeit és a szolgáltatásai minőségét 

– ezt ajánlják a tanácsadók.

A három-szintű minősítési program a Process Expert-

tel kezd, Tanácsadó és Szenior Tanácsadó képzés 

jön, ez három és fél évet vesz igénybe. Ez azt mu-

tatja, hogy mennyi erőfeszítést és költséget áldoz a 

Glasurit arra, hogy felépítse ezt a kiterjedt szaktudást. 

Az utóbbi 10 évben több mint 80 alkalmazottat képez-

tek egész Európában, azért hogy a különféle szolgál-

tatási és szaktanácsadási tevékenységet a Glasurit 

RATIO Concept Plus név alatt ajánlja.

Jövőbeli kihívások

Állandóan fejlődni egy olyan dolog, ami természetes 

a Glasuritnál. A Glasurit abban a helyzetben van, 

hogy hozzáértő partnerként felügyeli azt, hogy az 

ügyfelei egyre sikeresebbek legyenek. És ez a meg-

közelítés, hogy a műhelyek sikeresebbek legyenek, 

ezt használta a Glasurit RATIO Concept Plus. Eközben 

ez a tanácsadói program kiegészítette a növelt értékű 

szolgáltatásokat, amivel a Glasurit vezér egyéniséggé 

fejlődött.

Hogy biztosítsa a sikert minden érintettnek, folytatni 

fogják a következő 10 évben is, a Glasurit már azon 

dolgozik, hogy erősítse a szolgáltatások besorolását 

és új szolgáltatási modulokat (részegységeket) – így 

a műhelyek pontosan azt a támogatást kapják amire 

szükségük van, a jövőbeli kihívásokhoz. 

„Először szkeptikus voltam a Glasurit RATIO 
Concept Plus használatát illetően. De az első 
üzleti szeminárium után rájöttem, hogy ez a 
tervezet tényleg segít fejleszteni az üzletün-
ket. Felvettük a Folyamat Optimalizálás és 
Műhely Tervezési Szaktanácsadói szolgálta-
tásokat, figyelve a Munkafolyamat Szemi-
náriumot, installáltuk a Profit Manager Pro 
programot, és a Glasurit RATIO Repair Shop-
ot a műhelyünben. Ennek következtében, a 
Glasurit csapat sikeresen megtartotta az új 
munka meneteket, és felépítettek egy új mun-
kaerő struktúrát és ezzel kialakítottak egy za-
vartalan munkamenetet.”

Riccardo Ronchi a Carrozzerie Európa,  
Róma és Olaszország ügyvezetője és tulajdonosa

„A Műhely Audit átvizsgálása teljesen 
meggyőzött. Az elmúlt években a Glasurit 
Tanácsadóm kétszer is átvizsgálta a műhe-
lyemet. Ezekkel az átvizsgálásokkal talált 
pár olyan dolgot számunkra, amit kijavít-
hattunk, nem csak azt, ami saját üzleti ve-
zetésemet illeti. Ez tényleg lenyűgöző, hogy 
a folyamatokban már kis változtatásokkal is 
növelhetjük a profitunkat. 

Kallie Erasmus az Erasmus Panel Beaters tulajdonosa, 
Plettenberg Bay, Dél-Afrika

„Egy szisztematikus műhely átvizsgálás a 
Glasurit Műhely Auditálás alkalmával telje-
sen új dolog volt számunkra – és abszolút 
hasznos is. A javulásra (haladásra) adott 
tanácsokkal sokkal hatékonyabban dolgo-
zunk. És így egy jobb pozícióba kerültünk a 
verseny helyzetben.

Gertius and Theo Goosen a Daljosaphat Panel Beaters 
tulajdonosai Daljosaphat, Dél-Afrika

Glasurit ratiO COnCept plus

finanszírozás

technikai audit

folyamat optimalizálás

kulcs fontosságú előadások analízise
Javító shop koncepció

műhely tervezés
marketing

Szervíz éS Szakta-
nácSadáSi ajánlat

Technikai  
szolgáltatások

Üzleti  
szolgáltatások

„Végre a kezünkben van a teljes műhely irá-
nyítása. És ezt mindenekelőtt a mi Glasurit 
tanácsadónknak köszönhető: Per Eklöf-nek. 
Az ő alapos folyamat áttekintésének és a mi 
műhely befogadóképességünk felnyitotta a 
szemünket. Még egy másik brilliáns része 
a Műhely Auditnak az intézkedés tervezet a 
következő találkozóról – ez mind nagy segít-
ség nekünk!“

Petter Ekblad és Peter Karlsson a EK Bil och Plåt,  
Ekblad & Karlsson AB tulajdonosai Värmdö-ben  
Stockholm mellett, Svédországban



MELKUS RS1000 történelmet írt az NDK-ban 

Heinz Melkus RS1000-se volt az NDK példaképe a 

versenyeken. Kifejlesztette ezt a kétüléses szárny-

ajtajú autót, ami a 1960-as évek végén megjelent 

Wartburg 353-asnak volt az alapja. Összehangolta a 

középre szerelt kétütemű motort és kihozta belőle a 

200 km/órás sebességet.

Az RS1000-es nem az egyedüli autó volt, amit Heinz 

Melkus kifejlesztett és megépített az ő kis üzletében.  

101 autót épített 1969 és 1979 között, de ez az utcai 

versenyautó volt az egyik legsikeresebbje.

A Melkus családot a szenvedély a motorsportok és a sportautók építése iránt egyesíti,  
immár harmadik generáció óta. A Német Demokratikus Köztársaság idején Heinz Melkus 
már sikeres volt mindkét területen: a versenypályán és a saját sportautógyártó cégénél.  
És most az unokája Sepp Melkus készül ezeket átvenni. 

MELKUS – sportautó gyár és verseny istálló

Szenvedéllyel a motorSportok iránt

Heinz Melkus elég sikeres autóversenyző is volt.  

Hatszor nyert az NDK Bajnokságon és még három-

szor nyert a Kelet-Európai Bajnokságon, amit „Béke 

és Barátság Kupának“ neveztek el.

MELKUS RS2000 – a legenda továbbél

2006-ban Melkus fia Peter és unokája Sepp Melkus 

hozzákezdtek feléleszteni a legendát. A Melkus 

sportautógyárában Dresdában rekonstruálták az ere-

deti versenyautó másolatokat és annyira sikeres lett, 

hogy elhatározták építenek egy modern következő 

modellt, a MELKUS RS2000-t.
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Minden járműfesték egyedülálló 

Ezt a versenyautót Drezdában gyártották 2010-ben. 

Minden autót kézzel szereltek össze 8-10 hét alatt  

15 munkás, akiknek a versenyautók iránti rajongásuk 

nem ismer határokat.

Az RS2000-ához, Sepp Melkus nemcsak a legmoder-

nebb technológiát használta, és időtlen dizájnjával, 

kiemelkedő biztonságával – szintén kiszeretné elé-

gíteni kizárólagos ügyfélköre egyéni vágyait. Ez azt 

is jelenti, hogy egy prémium festékrendszer az, ami 

teljesíti az autótulajdonos kívánságait: színek és kü-

lönleges effektek tekintetében – úgy mint a Glasurit 

90-es sor

2009-ben Sepp Melkus bemutatta ezt a sportautót, a 

fejlesztés, amit ő koordinált összefonódott a közvéle-

ményben az IAA-nál Frankfurt-am Main-ban. Ezzel az 

RS2000-sel folytatja ő azt, amit a nagyapja elkezdett 

ezzel a dizájn filozófiával. A sikeres modell is egy 

kétüléses könnyűfelépítésű sport kupé szárny-ajtók-

kal. Ezeknek is középre szerelt motorja van, mind-

azonáltal 4 cilinderes és körülbelül 300 lóerős. Az 

RS2000-es 4,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás 

sebességre, és a csúcssebessége 250 km/óra.

HAFNER-MELKUS Motorsport Csoport

Sepp Melkus-t teljesen meggyőzte a Glasurit. „Az 

RS1000 új kiadásait a kezdetektől fogja Glasurit 90-es 

sorral festettük“, mesélte nekünk. „És az új prémium  

versenyautónkhoz szintén a legjobb minőségű – kívül  

és belül – a Glasurit volt az egyetlen választás.“

Most, hogy a termelés elkezdődött, Sepp Melkus 

készen áll arra, hogy felülmúlja nagyapját, mint 

versenyző. 2010-ben együtt a csapattársával Chris 

Vogler-ral és a MELKUS RS2000 GTR verseny válto-

zatával, Sepp elsajátított némi tapasztalatot a magas-

igényű kezdő mezőnyben a DMV Túta Autó Bajnoksá-

gon azzal a nézettel, hogy 2011-ben tényleg indul.

Sepp apja, Peter Melkus, a csapat főnök a HAFNER-

MELKUS Motorsportnál. Együtt dolgoznak, azonban 

nemcsak a saját csapat sikerességén. Mint verseny-

felügyelők szintén támogatnak másokat, akiket a 

versenyzési szenvedély elragad – felügyelik az első 

kilómétereiket a versenypályán és segítenek nekik a 

versenyautóikkal is.
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Mercedes Benz 300 SL átutazza Európát a Glasurit nevében

A szárnyAs-Ajtó típusú klAsszikus 
Autó GlAsurit 90-es sorrAl csilloG

Exkluzív showautó a Glasuritnak 

A szárnyas-ajtók a legendás Mercedes-Benz 300 SL-

en adták az ötletet a Gullwing becenévre. Az elejétől 

kezdve kultikusnak számított és mostanra a legkere-

settebb Mercedes Benz veteran autója. Csak 1400 da-

rabot gyártottak belőle 1954 és 1957 között – és egyi-

kük beutazta Európát, mint a Glasurit show autója.

Az első állomás a münsteri Fényező Továbbképzés 

Központ előcsarnoka volt, ahol a látogatók a tréning 

központban megcsodálhatták. Következő megálló 

a Glasurit kiállítási standja Ausztria legnagyobb 

veterán autók show-ján Tulln-ban. Itt a Mercedes 

Benz 300 SL hatásosan kiemelte a Glasurit klasszikus 

autókhoz való szakértelmét.

Kiemelkedő minőségű helyreállítás a fényképező-

gépért  

A Gullwing a legfényképezettebb jármű az 

autókiállításon – és nem csak a lélegzetellállító 

dizájnja miatt. Azért is, mert a jármű tökéletesen lett 

felújítva és ezt a kijelentést az veteránautó szakértők 

is elismerték.

A Gullwing felújítása oly módon történt, hogy össz-

hangban volt az eredeti járművel és dokumentálták 

lépésről lépésre egy amerikai TV sorozatban az Álom 

Autó Garázsban. Ez a bonyolult felújítási feladathoz 

a szakértők a Glasurit 90-es sorát használták. És visz-

szaállították a Gullwing eredeti színét is. Erre a célra 

használták a Glasurit színtárát – több mint 200 ezer 

színnel a világ legnagyobb színgyűjteménye – hogy 

kideríthessék milyen volt az eredeti 1957-es színe.

Eredeti színében csillog a Gullwing, ahogyan 

rivaldafénybelép a Glasurit világába. Az USA-ba való 

visszatérés előtt még egyszer megállt a münsteri 

RCC-nél és az Automechanika kiállítások Franfurtban.
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Showautó volt a münsteri Refinish (Javító) Kompetencia Központban és egy sztár az  
Ausztria legnagyobb oldtimer autók show-ján Tulln-ban – a felújított Mercedes-Benz 300 SL 
1957 szárnyas-ajtó (gullwing-door) modell. Vonzza a figyelmet, ezzel egyidejűleg megmu-
tatja milyen tökéletesen illik a 90-es sor a klasszikus autókhoz.



Hatékonyabb mint képzelnék – 
színkeresés rendszerben

Glasurit RATIO Color System Színkártyák eredeti festéssel ...

A hatékonyság az az, gyorsan elérni a célt a lehető legke-

vesebb erőfeszítéssel. A Glasurit szín kereső rendszeré-

nek ez az alapja.

A Color Profi System vagy röviden CPS, A Glasurit RATIO 

Szín Rendszer szíve. Ez sok száz színkártyából áll, amiket 

valóban festékkel fújnak le. Más gyártók színeszközeivel 

összehasonlítva, ők csak színcsoportba rendeznek.

... a verhetetlen megközelítés

Ez a fényező életét sokban megkönnyíti. Csak beazono-

sítja a jármű színkódját, kiválasztja a CPS színkártyát, ösz-

szehasonlítja a jármű színével. A legtöbb esetben rögtön 

kikeverheti a színt és használhatja, anélkül, hogy mintát 

kellene fújnia. A CPS-sel a színkeresés abszolút biztonsá-

gos és megbízható.

Annak ellenére, hogy az elektronikai színelemzés és a 

sikeres Glasurit RATIO Scan II. Spektrofotométer idejét él-

jük, ezek még mindig nem veszik fel a versenyt az emberi 

szemmel, ha a színárnyalatok értékeléséről van szó. A 

Glasuritnál megvannak győződve arról, hogy a színeket a 

CPS színkártyákon eredethűen mutatátják be és folytatni 

fogják az alkalmazását ennek a verhetetlen megközelítés-

nek a jövőben is a műhelyekben.

Ezen okból kifolyólag a Glasurit felülvizsgálta ezt a sike-

res eszközt. A CPS harmadik generációja, ami mostmár 

átesett a szükséges finomításokon, elérhető mind UNI 

mind Metallic (Metal) festéssel. 1500 színkártya közel 

4400 UNI színhez illik, ezenkívül 6000 színkártya használ-

ható 10 000 metallic (metal) színhez. Annak érdekében, 

hogy ez így is maradjon, a CPS UNI 3 frissíthető évente 

egyszer és a CPS 3 M évente háromszor frissíthető.

A beszállító és az ügyfél az egész világon esküsznek a 
Glasurit előnyeire. A Glasurit RATIO Szín Rendszer meg-
mutatja Önnek a megfelelő színhez gyorsabban, mint 
gondolná. 
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Mozgatható spektrofotométer

Az eredményes műhelyek gyakran szembesülnek a 

színkeresés problémájával, amire a Glasurit RATIO 

Scan II. nyújthat megoldást. A mobil spektrofotomé-

ter felgyorsítja ennek a problémának a megoldását, 

mert automatizálja a keresést és kiválasztja a leg-

megfelelőbb színt a sok hasonló közül.

Amint a mérési adatok a számítógépre kerültek a 

program a megoldást a Glasurit globális színadat-

bázisában fogja megkeresni. Emellett a program 

kiválasztja a megfelelő színek közül a legjobban 

illeszkedőt és kijelzi az ehhez tartozó CPS színkártya 

illetve a receptúra azonosítóját. A műhely fényezői 

használhatják a Proft Manager Light és Profit Mana-

ger Pro szoftvereket a számítógépükön, hogy lemér-

jék a receptúra alapanyagait, és tárolják az egyedi 

színeket, ha szükséges. 

A világ legnagyobb színadatbázisa

A Glasurit színeszközei tökéletesen átgondoltak és 

kiegészítik egymást, így a keresés nagyon gyorsan 

és kényelmesen megvalósítható a műhelyekben. Az 

Color Online, a Glasurit internetes receptúrakereső 

adatbázisa a személygépkocsi, haszongépjármű és 

más közlekedési eszközök széles színpalettáját bizto-

sítja világszerte. Az adatbázis több mint 164.000 színt 

tartalmaz, mely a világ legnagyobbja és naprakészen 

frissített.

A Glasurit műhely szoftverének, a Profit Manager-

nek három verziójával együttműködve a műhelyek 

számítógép segített színegyeztetést és raktárkészlet 

kezelést is kaphatnak. Elég nehéz ennél jobb ered-

ményt elérni.

Kérem látogassa meg weboldalunkat  

(www.glasurit.com), válassza a Color fület,  

hogy böngészhesse a színeszköz menüt.
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A GlAsurit több, mint 164.000 
színt számláló színAdAtbázisA 
A viláGon A leGnAGyobb.



 

SérüléS kezeléS mind a konyhában, mind a műhelyben

A „Sérülés a konyhában“ mottó alatt tartott dán ügyfélszervezet Glasurit RATIO Partner Groep 

(ColorMotion) áltlal szervezett vállalkozói találkozó rendkívül tartalmas volt. A találkozó helye egy 

úgynevezett »főző gyárban« volt Amszterdamban, melyen a szervezet 100 partnere vett részt, akik 

további ügyfeleket hívtak meg a biztosítás igényes szektorból, ilyen ügyfelek pl a lízing vállalatok, 

biztosítók és importőrök. Körülbelül 200 résztvevője volt a rendezvénynek, akik elfogadták a meg-

hívást és az egész napot intenzív megbeszéléssel töltötték, melynek témája a műhelyek hatékony-

ságának és termelékenységének növelése volt. A jövő biztosítás igényes szektorainak bemutatása 

után a mgbeszélés azzal folytatódott, hogyan készülhetnek fel a műhelyek a jövőbeli változásokra. 

A megbeszélés további témái voltak a festési technológiák, ügyfél elégedettség, és hogy hogyan 

mutathatják be az ügyfelek a saját üzletüket. A témák kimerítése után a résztvevők megízlelhették 

meg a labormunka gyümölcsét.

H o l l a n d i a
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Karizma Tech, Jordánia első Glasurit importőre

Vízbázisú sikerek

A Glasurit tökéletesen illeszkedik a Karizma Tech 

portfóliójába

A Glasurit két új ügyfelének a teljes neve Karizma 

Technical Agents & Consultants Co. A központjuk pe-

dig a fővárosban Amman-ban található. A 6,5 milliós 

Jordániában a Karizma Tech az egyedüli, aki kiszol-

gálja az ország autójavítófesték piacát.

„Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen híres márka 

meghatalmazott kereskedői lehetünk“, mondta az 

elnök, Eyas Ghoul. A Glasurit tökéletesen illeszkedik 

a portfóliónkba. Eddig csak műhely berendezéseket 

és festékmentes termékeket szállítottunk. Mostanára 

a jordániai műhelyeknek termékek és szolgáltatások 

teljes sorát tudjuk nyújtani, 

beleértve a nem festék 

eszközöket és 

csúcstechnológiás 

autófestékjavító 

termékeket! 

A Glasurit folytatja sikereit a Közel-Keleten. A Karizma Tech-kel, Jordánia 
királyságában, Glasurit importőrre találtak. A Glasurit meggyőző 90-es 
sorának köszönhetően a Karizma Tech két új, jelentős ügyfelet is szerzett. 

A Nuqul Autó javító műhelyben bemutatták a 

Glasurit-ot: (balról jobbra) Hendrik Franke (Globális 

Glasurit Tréner), Nasser Youssef Abu-Shanab és Maher 

Eissa Salama (Nuqul Automotive), és Dave Jerrison 

(Glasurit Export, Közel-Kelet).

A Karizma Tech csapat Glasurit műhellyé 

alakulva új kihívások elé néz.

A vegyes csapat sikeresen átváltott 

a Glasurit 90-es sorára: Karizma 

Tech, Glasurit, és T. Gargour &Fils 

Co., Mercedes Benz importőr.

Fontos két új ügyfél a fedélzeten

A Karizma Tech a Glasurit 90-es sorára váltás után új 

teret hódított. Ez a vállalat volt az első, aki Jordániá-

ban elsőként bemutatta a vízbázisú festék technoló-

giát – a dubai és münsteri Glasurit csapat támogatá-

sával.

A Karizma Tech ezen kötelezettség elvállalása után 

két jelentős jármű importőrt is megnyert. A vállalat 

első új ügyfele a Nuqul Automotive volt, aki Porsche, 

Lamborghini, Audi, Volkswagen, Skoda, MAN buszok 

és kamionok, később Bentley prémium márkák 

importőre. A második új beruházó pedig T. Gargour 

& Fils Co. volt, aki a a Mercedes Benz és Mayback 

márkákat importál.

„Egyik résztvevő sem számított arra, hogy ilyen egy-

szerű a Glasurit RATIO Aqua vízbázisú rendszerével 

dolgozni.“, mondta Ghoul. Az elnök és csapata tovább 

szeretné folytatni a Glasurit sikerét Jordániába.
A dán ügyfélszervezet Glasurit RATIO Partner Groep résztvevőinek vállalkozói 

találkozója a konyhában zajlott.



D u b a i
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A küldetésükben egy csúcsmodern festékrendszert 

és lehető legjobb versenyautó festést alkalmaz-

ták a saját autójukon a Bengurion Egyetem me-

chanikai mérnök hallgatói. A fiatal mérnököket a 

TambourCar azonnal a szárnya alá vette. A válla-

lat több éves tapasztalatát és Glasurit termékeit 

használta fel, hogy támogassa a 30 fős Bengurion 

Racing Csapatot. A TambourCar technikusa precí-

zen megállapította a csapat logójának színet és le-

festette vele az autót kevesebb, mint egy nap alatt 

a Glasurit 90-es vízbázisú festékeivel, rekord idő  

 

alatt. A TambourCar és a Glasurit a jövő mérnökei-

nek és versenyautójuknak a legjobbakat kívánják. 

A 90-es sor szenvedélyes 
kinézetet biztosít Az izrAeli 
versenyAutónAk

Az `Automotor` nemzetközi autó show-n Tel Aviv-ban, a Ben Gurion 

Racing Team jövőbeni mérnökei egy versenyt rendeztek saját költsé-

gükön, amin saját versenyautójukkal indulnak. 

A GlAsurit festékek bemu-
tAtásA nélkül is sikereket 
ért el A bemutAtón

A Közel Kelet és Kelet Afrika országainak autójavító 

festék iparának nagyon érdekes piaca és kiváló fejlődési 

potenciálja van. Az Automechanika 2010-es kiállításon 

Dubaiban közel 20.000 látogatót regisztráltak, me-

lyek túlnyomórészt a Közel Keletről, Iránból, Indiából, 

Pakisztánból és Kelet Afrikából érkeztek. Természtesen 

a Glasurit is részt vett ezen a rendezvényen, de festék 

termékek kiállítása nélkül.  

``A festék rendszereink a régió csúcstermékeit képezik, 

melyet a minden autógyártó cég elismer és bizonyítani 

tudják a kiemelkedő minőségüket és hatékonységukat a  

 

mindennapi rutinok során – így nincs szükségünk a fes-

tékeink reklámozására`` – mondta Lee Burston, a Glasurit 

Nemzetközi Tréning Vezetője, az Arab Emirátusokban. 

Azonban a Glasurit ennek ellenére két dolgot is bemuta-

tott a látogatóknak: a Profit Manager Pro számítógépes 

programot, mellyel optimális szín és alapanyag menedzs-

ment érhető el és a Glasurit RATIO Scan II-t, a hordozható 

spektrofotométert. A műhely tulajdonosok óriási érdek-

lődése révén a következő dolog fogalmazódott meg ben-

nünk: »Igazunk volt, hogy csak egyszer beszéltünk a világ 

legjobb festékeiről« mondta Lee Burston mosolyogva.

A Glasurit kiállító standon a nemzetközi tréner vezető, Lee Burston (bal oldal), 

Dave Jerrison, a Közel Kelet Glasurit Export vezetője és Heiko Guy, Glasurit 

alkalmazott (jobb oldal) demonstrálták, hogy milyen könnyű végrehajtani egy 

csúcsmodern szín egyezetetést.

Minden a brüsszeli Autómúzeumban kezdődött. Itt a 

belga VAG importőr D’leteren egy speciális bemutatót 

szervezett, hogy megünnepelje a Bugatti alapításának 

századik évfordulóját. A rendezvény társszponzora, 

a Glasurit számos ügyfelet hívott meg, hogy részt 

vegyenek a klasszikus autó színek Belgiumi beveze-

tésén. Roland D’leteren, több mint 100 veteránautó 

tulajdonosa nagyon lelkesen fogadta a Glasurit 

veteránautó szaktudását. Teljesen spontán megkér-

dezte, hogy a Glasurit tud-e neki segíteni egy Bugatti 

felújításában. Veteránautójának a karosszériája ekkor  

 

lett felújítva D’leteren francia műhelyében. A festési 

munkák elvégzése érdekében az autót vissza kel-

lett szállítani Belgiumba, ahol a Glasurit technikusa 

professzionális módon lefestette a Bugattit. A techni-

kus által elvégzett munka arról győzte meg Roland 

D’leteren-t, hogy csak Glasurit festékeket alkalmaz-

zanak a veterán autóinak felújítása során. A belgiumi 

Glasurit csapattal való konzultáció után, Roland 

D’leteren úgy döntött, hogy a Tours-ban található 

műhelyét Glasurit keverőgéppel egészíti ki.

Összpontosul a veteránautó 
szaktudás BelgiumBan

A fotó jobb oldalán Roland D’leteren gyűjteményének első Bugattija 

látható profi módon restaurálva a Glasurit 90-es sorának segítségével. 

Oguzhan Avdan (jobb oldal), Törökországi Értékesítési Menedzser 

a Borusan Oto BMW Avcilar-nál kiváló együttmüködése a Glasurit 

konzultánsával, Serdar Gürses-el (bal oldal)

A műhely hatékonyágának növelése érdekében a Tö-

rökországi Glasurit csapat bemutatta a Glasurit RATIO 

Concept Plus szolgáltatást és konzultációs programot. 

A Glasurit konzulense Serdar Gürses volt az első ügy-

fele az isztambuli BMW kereskedő Borusan Oto Avcilar 

műhelyének. Gürses egy műhely vizsgálatot hajtott 

végre, mely munkafolyamatokat és technikai felszere-

lést érintette. Ezután a konzulens felvázolt egy tervet 

a műhely számára. A műhely Értékesítői Menedzserét, 

Oguzhan Avdan-t nagyon meglepte a vizsgálat. ``A ja-

vasolt intézkedések segítenek majd a munka finomítá-

sán a műhelyben`` mondta. Melih Pekol, a törökországi 

BMW értékesítési konzulense és Mete Berki a törökor-

szági BMW értékesítési menedzsere ugyancsak fonto-

lóra vettek egy műhely vizsgálatot a kiváló minőség 

biztosítékaként. Ez a fajta ellenőrzés rendkívül hasznos 

és jobb lenne kétszer elvégezni évente. – nyilatkozta 

Pekol. Gürses, aki két további műhely esetén tervezte 

a vizsgálatokat teljes mértékben egyetértett az előbbi 

kijelentéssel.  

A törökországi hAtékonyság 
progrAm BorusAn oto-vAl A 
BmW-től


