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SAG - Autonet cégcsoport Európa egyik legjelentősebb autó- és 
javítóipari szolgáltató csoportosulása. Több, mint 20 éves szakmai 
tapasztalattal, 3500 fős csapattal. A cégcsoportosulás az autó- és 
javítóipar igényeire hoz komplex megoldásokat. 

Az Autonet a világ legnagyobb bevonatgyártó cége, a holland 
AkzoNobel Sikkens, Sikkens Autocoat BT (haszongépjármű 
festék), Lesonal és Dynacoat márkájú festéktermékeit 
forgalmazza. Ezen márkák a teljes vízbázisú, illetve a VOC 
szabályozásnak megfelelő rendszerrekkel rendelkezik. Ez 
egyedülálló a maga nemében.

Sikkens: Az AkzoNobel legjobb minőségű bevonatrendszere, a legismertebb fényezőműhelyek az egész világon a Sikkenst választják.

A több mint 225 éve piacvezető Sikkens arra törekszik, hogy ügyfeleinek a legmodernebb innovációkat kínálja a termékek, színek, üzleti és 
környezetvédelmi-fenntarthatóság területén. Száznál is több országban fényezők alkalmazzák világszerte.

A hosszú évek során páratlan szakértelmet szerzett a karosszéria javítási iparágban, ami biztosítja, hogy tudása és hozzáértése mindig 
összhangban legyen a piac folyamatosan változó igényeivel és szükségleteivel.

A közösen létrehozott innováció olyan folyamatvezérelt termékekhez vezetett, melyek segítenek a javítóműhelyeknek a ciklusidő és a 
készletek csökkentésében, és ez végső soron alacsonyabb költségeket és jobb nyereségességet eredményez.

A Sikkens által támogatott és az AkzoNobel által kezelt ügyfeleink kiemelkedő eredményeket tudnak felmutatni, amely erős alapot teremt 
a későbbi növekedéshez és a fenntarthatóság biztosításához.

Lesonal: Megbízható minőségének köszönhetően több mint 150 éve a siker útján. Olyan műhelyek számára kínál megoldást, amelyek 
kiváló ár/érték arányú bevonatrendszert keresnek, megbízható minőségben. Elsősorban márkafüggetlen „A„ kategóriájú műhelyek ideális 
választása lehet. Létezik mind bázis- mind pedig akril rendszere, illetve szállítjuk hozzá az összes segédanyagot, mint például a több 
árnyalatú alapozó rendszert.

Dynacoat: Dynacoat egy komplett rendszert biztosít a fényezési javításokhoz, AkzoNobel technológiájára épülve. Egyszerű használat. 
Maximális színpontosság. Kiváló ár-érték arány.

Három ok, amiért a Dynacoat festékrendszer minden fényezési igényt kielégíthet. Nem számít, milyen munkát kell épp elvégezni, a 
Dynacoat termékek széles választékával a kiváló végeredmény mindig garantált! A Dynacoat megfelelő segítséget jelent a karosszériajavító 
műhelyben előforduló mindennapos kihívások során, a kényes pontjavítástól egészen a teljes újrafényezésig. A Dynacoat termékcsalád 
rendkívül versenyképes tagjai a minőség és a kedvező ár vonzó kombinációját nyújtják.

Iwata: Világszerte ismert és elismert szórópisztolyai és az ipari szórástechnika területén elért eredményei mellett, pisztolymosó és 
infraszárító berendezések, valamint levegő előkészítő egységek is megtalálhatóak a termékskálánkban. Az Iwata termékek ajánlott 
forgalmazója az Autonet.

3M: Az egyik legelterjedtebb legszélesebb kínálattal rendelkező segédanyag gyártó az autójavító iparban. Kínálatuk a felület előkészítéstől, 
a ragasztó anyagokon bevonatokon át a polírozásig szinte mindent magában foglal. Külön említésre méltó munka- és egészségvédelmi 
termékcsaládjuk. Piaci szerepvállalásukat leginkább az innováció jellemzi, amelyre az egyik legjobb példa PPS festékkeverő és adagoló 
rendszerük.

Finixa: A világ több mint 100 országában jelen lévő segédanyag fejlesztő és gyártó cég, amely egyik fő erőssége, hogy nagyon gyorsan 
tud a piaci és vevői igényekhez alkalmazkodni. Keverőedények, fedelek, festékszűrők, tisztító, zsírtalanító és polírozó kendők, maszkoló 
szalagok védőkesztyű és más számos előkészítő munkához szükséges termék található meg termékpalettánkon.

Kiváló logisztikai lehetőségeink teszik lehetővé, hogy üzleti 
Partnereink a lehető legrövidebb időn belül hozzáférjenek a rendelt 
áruhoz. 

Ügyfeleink fényező szakemberei naprakész szakmai felkészültségének 
fejlesztése céljából igen magas felszereltségű (fényezőkabin, 
előkészítő állás, csiszolástechnika, elméleti terem, stb.) fényezési 
oktatóközponttal rendelkezünk.

Portfólió
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Teroson: A Henkel piacvezető márkái közül a Teroson termékeket az autójavító ipar szinte minden területén használják. A különböző 
ragasztók, tömítők és felületbevonók lehetővé teszik a javítások és állagmegóvás, valamint minden kiegészítő védelem a gyárival 
megegyező minőségben történő elvégzését. A kínálat sokfélesége és többoldalúsága egyedi és standard felhasználását tesz lehetővé, 
alkalmazkodva a járműgyártók speciális igényeihez.

Loctite: A Loctite ipari ragasztó és tömítőanyagok teljes választékát, valamint rendszermegoldásokat kínál a tervezéstől a termékfejlesztésen 
és tesztelésen át a termelési folyamatokig.

Norton: A Saint Gobain vállalatcsoport egyik meghatározó márkája, amely nagyon sokféle segédanyagot kínál az autóipari felhasználóknak. 
Termékskálánkban többek között az autófényezésnél használatos előkészítő-, valamint a fényezett felület polírozásához szükséges 
anyagok is megtalálhatók.

Soll: Kiváló ár-érték arányú termékeiről híres litván gyártó, a leggyakrabban előforduló technológiai feladatokra kínál megoldást. Több 
mint 30 beszállítóval dolgoznak termékeiket Amerikától Ázsiáig széleskörben kínálják.

Farbmeister: Az Autonet legújabb saját fényezési segédanyag márkája, kiváló ár-érték jellemzi a piac minden szegmensére.

Szolgáltatások

�� Gazdasági és technikai konzultációk
�� Műhely hatékonyságelemző auditok
�� Különböző oktatások mind a fényezők mind a műhelyvezetők részére
�� Egyedileg fejlesztett szoftver, ami hatékony segítség a műhelytulajdonosok 

és a szervízvezetők számára a naprakész készletfigyelésben és készle-
telemzésben.

IT Háttér

Automatchic Vision - A következő lépés a digitális színvisszakeresésben
A digitális színmérő az Ön kezébe adja a digitális innováció erejét. A kompakt kézi Automatchic Vision 
spektrofotométer a legújabb digitális technológiát használja a precíz, megbízható színméréshez. 
Egyszerűen használható és minimális képzést igényel. Az ügyfelek az Automatchic Vision segítségével 
végzett digitális színméréssel a hagyományos módszerekkel összehasonlítva akár háromszor gyorsabban 
is megtalálhatják a megfelelő színt. Az AkzoNobel színvisszakereső szoftverével kombinálva akár 
kétmilliónál is több színhez és változathoz férhet hozzá.

Pontosan a megfelelő szín kikeverése elsőre, minden alkalommal. Még egy lépéssel előrébb.

Colorvation - Vezető szerepben a színtechnológiai innovációban
A Colorvation a járművek fényezésének egyedi, átfogó, felhasználóbarát, a legújabb digitális 
színtechnológiát használó megközelítése. Fejlett digitális eszközeinkre, az Automatchic™ 
és a MIXIT™ rendszerekre alapozva olyan portfóliót kínálunk, amely kihasználja a digitális 
színtechnológia erősségeit és előnyeit, valamint segít mérhető javulást elérni cége számára a 
nagyobb pontosság, nagyobb hatékonyság és nem utolsó sorban nagyobb jövedelmezőség 
területén.

Mixit – Megbízható színkereső online alkalmazás
A gyors, egyszerű és pontos hozzáférés a  színtalálati rendszerhez alapvető fontosságú az optimális teljesítmény és ciklusidő elérése 
érdekében. Ezért a napjaink személyautóin látható új, folyamatosan fejlesztett és komplex színek meghatározása kritikus tényező az 
AkzoNobel személyautó szín adatbázisban, amely több, mint 2 000 000 szín formulát tartalmaz.
 
Az AkzoNobel közel fél évszázad alatt kifejlesztette az iparág vezető digitális színplatformját.
A MIXIT a hét minden napján 24 órában elérhető egy internet hozzáféréssel rendelkező számítógépről vagy okostelefonról, és az ügyfelek 
számára világszerte ingyenesen hozzáférhető.



Oktatási központunkban minősített oktatók várják, hogy átadhassák az új 
ismereteket, mind gyakorlati, mind elméleti téren.

A tanfolyamokat több éves tapasztalattal rendelkező műszaki szaktanácsadóink 
tartják, akik maguk is rendszeresen részt vesznek a holland központ oktatóinak 
kurzusain, hogy mindig naprakészen tudják átadni az ismereteket.

Partnereink igényeihez igazítva több napos tréningeket tartunk. A tanfolyamokon 
nem csak végfelhasználók, hanem viszonteladóink partnerei is részt vehetnek. 
Oktatásaink fő céljaként megtanítjuk partnereinket az egyes festékrendszereinket 
rendszerben használni.

A tulajdonosok, műhelyvezetők pedig az ún. „Bodyshop Managment Training” 
kurzusunkon átfogó ismertetőt kapnak a helyes műhelytervezésről, kialakításról 
és az optimális üzemeltetésről, a műhely hatékonyabb működésének és a 
magasabb profit elérésének érdekében.

A piac gyorsan változik, mi pedig az autóiparban történt fejlesztésekkel, újdonságokkal szeretnénk lépést tartani.

Oktatás
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