
O Comline

• Společnost Comline, založená v roce 1991, má více než 
čtvrt století zkušeností s náhradními díly

• Nezávislá britská společnost se sídlem v Lutonu, 
Velká Británie

• Více než 150 zaměstnanců

• Vysoce efektivní distribuční zařízení s plochou 13 000 m2, 
fungující  v nepřetržitém provozu
 

• Rychle rostoucí globální distribuční síť, která pokrývá více 
než 40 zemí po celém světě

• Dceřiné společnosti se sídlem v řeckých Aténách 
(Comline Hellas) a v Madridu ve Španělsku (Comline Ibérica)

• Neustále se rozšiřující škála více než 8000 položek dílů, 
pokrývající množství kategorií výrobků

Maziva a oleje

Náboje a ložiska kol

Brzdy

Řízení a zavěšení

Filtry

• Řada vysoce kvalitních maziv pokrývá 
evropské, japonské a korejské typy motorů

• Rafinovány v Evropě a 
distribuovány po celém 
kontinentu v obrovských 
objemech

• Comline řada maziv zahrnuje:
- Motorové oleje
- Brzdové kapaliny 
  - Převodové kapaliny

- Převodové oleje

• Náboje a ložiska kol Comline 
mají vynikající zpracování 
podle náročných norem

• Dodávány jako sady se 
všemi příslušnými 
součástmi s cílem zajistit 
jednoduchou a přesnou 
instalaci

• Materiály prémiové jakosti, 
těsnění a senzory pro 
dlouhou životnost  

• Comline brzdové kotouče a brzdové 
destičky pokrývají 95% typů 
evropské, japonské a korejské 
automobilové provenience

• Vyrobeno producenty světové 
úrovně pro naprostou přesnost 
a brzdný výkon

• Brzdové kotouče s 
povrchovou úpravou jsou 
dodávány k okamžité montáži a udržují 
si vynikající vzhled po celou dobu životnosti

Ostatní sortiment
• Vodní čerpadla

  

• Sady homokinetických kloubů
  

• Stěrače
• Spojkové sady

• Koncentrický ovládaný spojkový válec
  

• Brzdy (destičky a kotouče)

Sídlo vedení firmy - 
Luton, Velká Británie

 

• Vyrobeno za použití vysoce kvalitních 
materiálů a rozsáhle testováno pro 
zajištění dokonalé kontroly

• Dodávány se zárukou tří let / 
60 000 ujetých kilometrů

• Řada Comline zahrnuje:

- Kulové klouby
           

- Stabilizátory
- Ramena řízení
      

- Pouzdra
- Spojovací tyče - Podvozkové sady
- Klouby spojovacích tyčí

• Comline nabízí jeden z 
největších a nejlepších 
sortimentů filtrů v Evropě
 

• Škála filtrů pro vozidla 
prakticky všech značek 
zahrnuje přes 1700 
vzduchových, olejových 
a kabinových filtrů

• Pětadvacetiletá historie 
filtrů
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Brake Pads

A leading manufacturer and supplier of aftermarket parts 
for European, Korean and Japanese vehicles

A leading manufacturer and supplier 
of aftermarket parts for European, Korean and Japanese vehicles

Extensive product range

First class service

First class service
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P
ro

vi
d

in
g

 h
ig

h 
q

ua
lit

y 
p

ro
d

uc
ts

 t
o

 
th

e 
au

to
m

o
ti

ve
 a

ft
er

m
ar

ke
t

Brake Pads
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Brake Pads
First class service

First class service

Manufacturing, product 
development and data 
management expertise

Concentric Slave Cylinders
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Concentric Slave Cylinders
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Comline je jedním z vybrané skupiny 
britských podniků, který obdržel 
prestižní Ocenění britské královny za 
podnikání v kategorii zahraniční 
obchod 2016. Jedná se o nejvyšší 
ocenění ve Velké Británii za obchodní 
úspěch.

 

Společnost Comline byla oceněna za 
konzistentní a trvalý růst svého 
exportního podnikání a ztrojnásobení 
úrovně zámořského obchodu 
od roku 2012.

Ocenění Queen’s Award for Enterprise  

Comline vstoupilo do obchodní ligové 
tabulky novin Sunday Times HSBC 
Track 200, kde se umístilo na 70. pozici 
pro rok 2016.

Každoroční Mezinárodní ligová tabulka 
Track 200 hodnotí střední soukromé firmy 
s nejrychleji rostoucím mezinárodním 
prodejem v období dvou let.
 

International Track 200 

Gear Oils

London Stock Exchange Group 
označila Comline za "jednu z 1000 
firem, které inspirují Británii" v 
následujících letech.
 
Iniciativa "1000 firem, které inspirují 
Británii," upozorňuje na 
nejinspirativnější malé a střední 
podniky z Velké Británie, a je 
zaměřena na prezentování organizací, 
které učinily významný přínos pro 
britskou ekonomiku.
 

Comline inspiruje Velkou Británii  

Naleznete pouze 
v nabídce

výhradního distributora 
pro Českou republiku.


