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Państwa pismo z dnia 27 czerwca 2017 

Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za Państwa pismo z dnia 27 czerwca 2017. Jak wyjaśniliśmy w naszym liście z dn. 29 
listopada 2016 do Związku Rzemiosła Polskiego, AZT Paint Calculation jest narzędziem 
kalkulacyjnym niezależnego pochodzenia. Czasy naprawy obliczono na podstawie badań 
przeprowadzonych w różnych warsztatach na faktycznych uszkodzonych pojazdach. 
Kosz AZT stanowi zbiór wszystkich materiałów lakierniczych i suchych potrzebnych do wykonania 
wysokiej jakości naprawy lakierniczej. Koszyk obejmuje w Europie wyłącznie materiały lakiernicze 
zgodne z VOC, takie, jak powłoka na bazie wodnej, wypełniacz HS 2-K oraz powłoki bezbarwne. Dla 
Polski AZT uwzględnia Glasurit, Sikkens, Spies Hecker, Standox, PPG, RM, Cromax, a od lipca 2016 
r. materiały Novol Spectral wśród materiałów lakierniczych oraz 3M i Teroson wśród wyrobów 
suchych. 
Decyzja AZT o dodaniu materiałów Spectral miała na celu uzupełnienie koszyka o markę lokalną. Z 
naszego sprawdzenia materiałów na stronie internetowej Novol wynika, że znajdziemy tam pełną 
gamę lakierów VOC, wypełniacze HS i VHS oraz powłoki bezbarwne a także komplet systemów 
mieszania powłok na bazie wodnej. W kalkulacji AZT Paint Calculation uwzględniamy zatem pełną 
gamę materiałów lakierniczych dostępnych w Polsce. Wartości materiałów w AZT Paint Calculation 
zostały wykazane jako indeks 100. Stanowi on przeciętną cenę katalogową różnych materiałów 
uwzględnionych w koszyku kalkulacyjnym. Indeks 100 nie jest niezmienny. AZT Paint Calculation 
dysponuje możliwością dostosowania indeksu do warunków działalności poszczególnych 
warsztatów. W przypadku, jeśli warsztaty zrzeszone w Państwa organizacji nie stosowałyby 
materiałów firmy Spectral, mogą one skorygować (podwyższyć) indeks AZT do wymaganej wartości. 
Mechanizm ten może Państwu łatwo objaśnić dostawca narzędzi kalkulacyjnych. 
Dalsze informacje o indeksie 100 AZT znajdą Państwo w oficjalnym, obszernym opisie na stronie 
domowej AZT dostępnym w języku niemieckim i angielskim(www.azt-automotive.com) 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt. 
Dyrektor: Dr. Christoph Lauterwasser, Rüdiger Hackhausen 
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