
Sortiment

Proč Comline
Společnost neustále zdokonaluje a kontroluje 
svoje produkty. Ve svých laboratořích své výrobky 
podrobuje rozsáhlým testům kvality. Kvalita výrobků 
je kontrolována ve všech výrobních procesech. 

Všechny výrobky podstupují zkoušky 
únavové životnosti. Testují se také 
pevnostní, materiálové, metalografické 
a rozměrové vlastnosti výrobku. 

Společnost je držitelem 
certifikátu řízení kvality ISO 9001. 
Výroba dosahuje konzistentní 
kvality u všech výrobků.

Společnost Comline Auto Parts Ltd. věnuje mimořádnou pozornost vývoji sortimentu, při kterém dává přednost 
kvalitě před kvantitou. Díky tomuto přístupu jsou produkovány výrobky vysoké kvality v celém výrobním portfoliu.

Společnost Comline jako 
jeden z mála výrobců 
disponuje rozsáhlou 
nabídkou sortimentu 
vzduchových, olejových, 
palivových a kabinových 
filtrů, kterými pokrývá 
zhruba 95% evropského 
trhu včetně široké škály 
filtrů s aktivním uhlíkem.

Společnost Comline má 
25-leté zkušenosti 
s výrobou a inovací filtrů 
pro osobní automobily. 
Používá kvalitní filtrační 
papír, který se využívá 
v OE výrobě.

Díky kombinaci precizní
výroby a závazku
k dodržování
kvality Comline vyrábí
a dodává spolehlivé
homokinetické klouby.

Důkazem je zčernalý 
povrch drážkování všech 
homokinetických  kloubů, 
jenž je přímým důsledkem 
procesu tepelného 
vytvrzování, které přináší 
zvýšenou pevnost a tuhost. 

Sady homokinetických 
kloubů Comline jsou 
dodávány s veškerým 
příslušenstvím nutným pro 
snadnou a bezchybnou 
instalaci. 

Náboje a ložiska kol 
Comline vynikají skvělým 
zpracováním a jsou 
vyráběny podle náročných 
norem. 

Ložiska jsou dodávána 
v sadách se všemi 
příslušnými součástmi 
s cílem umožnit 
jednoduchou a přesnou 
instalaci. Ložiska jsou 
vyráběna v materiálech 
prémiové jakosti. 

Comline vyrábí několik 
druhů ložisek od 
jednořadých, kuželíkových, 
dvouřadých až po ložiska 
s dvojitou přírubou 
a integrovaným nábojem 
nebo senzorem ABS. 

Stěrače Comline jsou 
navržené s použitím 
nejnovějších technologií 
současně používaných ve 
výrobě plochých stěračů. 

Byly vyvinuty tak, aby 
poskytovaly optimální 
kontakt s čelním sklem 
za všech povětrnostních 
podmínek.

Stěrače jsou vyráběny 
z kvalitní lisované gumy, 
která si zachovává dobré 
vlastnosti v teplotních 
podmínkách od -50°C až 
do +50°C

Sortiment brzdových 
kotoučů a destiček v 
současné době pokrývá 
95% typů evropských, 
japonských a korejských 
značek.

Brzdové komponenty 
vyráběné ve společnosti 
Comline se vyznačují 
absolutní přesností 
a kvalitou zpracování. 
Například brzdové
destičky jsou vyráběny
s protihlukovou vrstvou
RMR. V nezávislých
testech EU (ECE R90) 
plní Comline jako jeden 
z mála toleranci +/- 15% 
oproti OE.

Spojkové sady Comline 
jsou navrženy a vyráběny 
tak, aby za všech okolností 
poskytovaly vysokou 
kvalitu, spolehlivost, 
požadovaný výkon 
a snadnou montáž.

Výroba a kompletace 
probíhá v továrnách 
ve Velké Británii. Tím 
je zajištěno, že každá 
spojková sada bude 
splňovat všechny 
požadované parametry. 

Comline nabízí spojkové 
sady s klasickým, či 
“jednohmotovým” 
setrvačníkem (SMF) - 
osvědčená a spolehlivá 
konstrukce. 

* Comline poskytuje u vybraného sortimentu 
záruku 3 roky nebo najetí 60 000 km. Platí dle smluvních 
podmínek uvedených viz. www.comline.uk.com/warranty

Široká nabídka dílů řízení 
a zavěšení od společnosti 
Comline je vyrobena 
z kvalitních materiálů.

S využitím nejnovějších 
strojírenských technologií 
tyto díly poskytují  
požadovanou kvalitu, 
sílu a dlouhověkost.
V nabízeném sortimentu 
jsou k dispozici klouby, 
čepy, ramena, pouzdra, 
tyčky stabilizátoru, sady 
a další díly.

Všechny díly řízení jsou 
pro zajištění maximální 
účinnosti podrobovány 
rozsáhlým testům.

Vodní pumpy a čerpadla 
jsou vyráběny z kvalitních 
slitin a jsou dodávány 
s ložisky s prodlouženou 
životností. Ložiska využívají 
vysoce kvalitní mazivo 
s teplotním rozsahem od 
-40°C do 200°C a zároveň 
mají příznivý vliv na úroveň 
hluku.

Těsnící kroužky jsou 
testovány pro zajištění 
správné úrovně tlaku 
a těsnosti. 

Velikost lopatkového 
rotoru, rychlost sání, tvar 
konstrukce a typ materiálu 
odpovídá originálnímu dílu.
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DOSTUPNOST
Sortiment Comline 
naleznete v naší distribuční síti

OFICIÁLNÍ COMLINE DISTRIBUTOR PRO ČESKOU REPUBLIKU

www.comline.uk.com

Podpora produktu
• společnost dbá na kvalitu, spolehlivost a hodnotu pro trh s náhradními díly
• certifikovaný poskytovatel dat TecDoc & Autocat MMI
• specializovaná podpora pro zákazníky po celém světě

Britská společnost se ve své produkci zaměřuje na nezávislý aftermarket 
s důrazem na kvalitu vyráběných dílů, dostupné ceny a včasné dodávky.

Za dobu své existence společnost vyvinula efektivní nízkonákladový obchodní 
model, díky němuž se plně soustředí na potřeby svých zákazníků. 

Disponuje efektivním distribučním uzlem s nepřetržitým provozem. Na ploše 
13 000 m2 je uloženo zhruba 8 500 položek z 95% portfolia všech náhradních dílů.

Ročně společnost vyexpeduje přes milion položek pro trh v Británii 
a pro obchodní partnery v dalších 40ti zemích celého světa, převážně 
evropských. Je tak jednou z nejrychleji rostoucích společností v Evropě. 

Comline Auto Parts Ltd. je držitelem prestižního ocenění „Queen‘s Award“ 
cenou britské královny za přínos své zemi v oblasti zahraničního obchodu.

Společnost Comline Auto Parts Ltd. se sídlem ve Velké Británii byla založena před 25 lety.

O COMLINE AUTO PARTS Ltd.

www.corahb.cz

Havlíčkův Brod
 +420 569 333 130
 +420 569 333 131
 +420 569 333 132
 +420 608 202 016

Jihlava
 +420 775 858 853
 +420 569 333 141
 +420 777 454 382

Třebíč
 +420 569 333 140
 +420 777 357 083
 +420 777 357 084
 +420 777 357 085

Brno
 +420 569 333 142
 +420 773 000 154

Kroměříž
 +420 774 455 946

České Budejovice
 +420 603 788 061
Týnec nad Sázavou
 +420 606 915 686
 +420 737 197 151

Praha
 +420 569 333 145   
 +420 601 584 499     
 +420 604 800 281    
 +420 602 277 317 

Východ
Sever  
Západ
Zbraslav


