
Barvy pro každého od firmy REMBRANDTIN. 

Od 1. 5. 2016 se pod název Rembrandtin s.r.o. sloučili 2 obchodní společnosti, a to firmy 

CHEDO, spol. s.r.o. se společností Rembrandtin s.r.o. Tato změna obchodního jména 

podporuje vizi společnosti, a to konsolidaci v rámci evropské skupiny HELIOS Group, která 

patří k TOP deseti výrobcům nátěrů v Evropě.   

Další informace najdete na nové webové stránce – www.rembrandtin.cz  

 

 

 

Namalujte si svět po svém! 

Barvy HELIOS jsou známé nejen profesionálům, ale i těm, kteří si renovují své bydlení 

svépomocí. Značka HELIOS nabízí vnitřní barvy na stěny SPEKTRA (několik tisíc 

barevných odstínů) a dále omítky a fasádní barvy SPEKTRA, lazury pod značkou BORI, 

emaily značky TESSAROL a laky na parkety značky IDEAL.  

 

Vše pro dřevo s Belinkou 

Značka Belinka nabízí vysoce kvalitní přípravky pro ochranu a dekoraci dřeva. Dřevo tedy 

preventivně chrání před dřevokaznými škůdci, povětrnostními a mechanickými vlivy, 

dekorativně jej zbarvují a již napadené dřevo mohou i uzdravit. 

 

http://www.rembrandtin.cz/


Více o prémiové značce Belinka najdete zde: www.belinka.cz 

 

 

 

Color – kvalita za správnou cenu     

COLOR je obchodní značka s tradicí od roku 1832. Nabízí přípravky na ochranu dřeva a 

kovů, dále pak fasádní a interiérové barvy za dostupné ceny.. 

 

Autolaky – značky Mobihel, Colomix, Radex + novinky S.M.A.R.T a 

GraviHEL 

Společnost Rembrandtin s.r.o. také distribuuje program autoopravárenských nátěrů pod 

obchodní značkou Mobihel, Colomix a Radex. Program nabízí konečným zákazníkům 

ucelenou nabídku výrobků pro osobní i komerční vozidla (kovové i plastové díly). Novinkou 

pro rok 2016 je značka S.M.A.R.T. Jde o nové inteligentní řešení autolaků, které se skládá z 

profesionálních a spolehlivých výrobků, poskytujících konkrétní výsledky pro autolakýrníky. 

S produktovou řadou S.M.A.R.T. vám představujeme zcela nový koncept autolaků. To 

znamená řadu kvalitních výrobků za přiměřenou cenu a ty nejlepší odborné zkušenosti 

profesionálů.  

Význam slova S.M.A.R.T 

S – smart – chytrý 

M – measurable – měřitelný 

A – automotive – automobil 

R – refinish – autolaky 

T – technology – technologie  

http://www.belinka.cz/


Druhou novinkou je vysoce-profesionální pojivový míchací systém pro živnostníky - 

GraviHEL. Systém se skládá z 23 univerzálních past na bázi aldehyd ketonového pojiva (lepší 

UV stabilita než klasické alkydové systémy) a 15 různých pojiv (na samotném začátku, 

později budeme podle potřeb zákazníků doplňovat nové pojiva). Umožňuje bohatou paletu 

odstínů, velkou flexibilitu, rychlou reakci a zároveň i optimalizaci provozních prostředků u 

zákazníků (menší zásoby).  

 

Průmyslové nátěry Rembrandtin a Helios  

V oblasti průmyslových nátěrových systémů je naše činnost zaměřena především na oblast 

antikorozní ochrany s důrazem na nátěrové hmoty pro ochranu ocelových konstrukcí a 

zařízení v hutním, chemickém, papírenském a energetickém průmyslu, dále pak na ochranu 

ocelových konstrukcí silničních a železničních mostů, železničních vagónů, přepravních 

kontejnerů. Kromě toho taky nabízíme nátěrové systémy pro značení silnic a cest, vysoce 

kvalitní systémy nátěrových hmot pro povrchovou ochranu průmyslových výrobků, tepelně 

odolné laky i protipožární nátěry.  

 

 

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat našich obchodních zástupcův:  

 

Vedoucí prodeje Dekorativy 

 

Zdeněk RUTA  

zdenek.ruta@rembrandtin.cz  

731 158 511 

Obchodní zástupce Dekorativy Miroslav Hrabec 

miroslav.hrabec@rembrandtin.cz 

605 259 242 

 Michal Vaníček 

michal.vanicek@ rembrandtin.cz  

605 229 971 

Technik Dekorativy  Lukáš Taťák  

lukas.tatak@rembrandtin.cz  

605 279 036 

   

Nátěrové hmoty na kovy pro 

průmysl 
 

Radek Šišák 

radek.sisak@ rembrandtin.cz  

603 857 981 

 Jiří Strachotta 

jiri.strachotta@ rembrandtin.cz  

605 202 334 
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Nátěrové hmoty na kovy pro 

průmysl 

info@rembrandtin.cz  533 432 321 

   

Nátěrové hmoty na dřevo pro 

průmysl 
 

Alois Michalec 

alois.michalec@ rembrandtin.cz  

605 276 527 

   

Vedoucí prodeje Autolaků Ladislav Jagsch 

ladislav.jagsch@rembrandtin.cz 

731 612 088 

Obchodní zástupce Autolaků Mgr. František Ryšavý 

frantisek.rysavy@rembrandtin.cz 

603 857 980 

 Petr Drábek 

petr.drabek@rembrandtin.cz  

605 201 143 

 Hynek Melzer 

hynek.melzer@rembrandtin.cz  

605 229 970 

 
 

David Ryšavý 

david.rysavy@ rembrandtin.cz  

605 201 145 

Technik Autolaků  Dušan Salay 

dusan.salay@rembrandtin.cz  

731 422 733 

 Stanislav Hudeček 

stanislav.hudecek@rembrandtin.cz  

605 206 646 
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