
Více než 45 let zkušeností 
Brzdové kotouče
Díky neustálemu vývoji a výzkumu 99% pokrytí trhu z produktového port-
folia Remsa splňuje požadavky KBA (Kraftfahrbundesamt) a TÜV homolo-
gaci v Německu.

ABE 61209 – schválení pro ventilované kotouče

ABE 61210 – schválení pro plné kotouče

Twin Kity 
Sada obsahuje sadu destiček a kotoučů na jednu nápravu.
 
Více než 300 objednacích čísel Twin Kitů pokrývá  
zhruba 90 % evropského parku.

O společnosti Remsa

Získejte skvělé dárky
Platnost akce od 1. 10. do 31. 10. 2019

Za nákup náhradních dílů brzdové soustavy od výrobce Remsa získáte  
dárky podle dosažených obratových hranic: 5.000 Kč, 10.000 Kč a 15.000 Kč (bez DPH).  
Jednotlivé nákupy se v průběhu akce sčítají. Platnost akce je od 1. do 31. října 2019.

Zboží můžete objednávat v on-line katalogu www.repdoc.cz na pobočkách WM Autodíly nebo u našich prodejních poradců.
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Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Pokud jsou uvedeny ceny, jsou konečné v Kč bez DPH, bez instalace a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně 
ilustrační. U  marketingových akcí s možností získání dárku si společnost WM Autodíly vyhrazuje právo kdykoliv dárek změnit za jiný ve stejné hodnotě. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. Pokud není výslovně uvedeno, akční nabídka není určena pro dealery. 
V případě, že jsou uvedena originální čísla, slouží pouze k účelům srovnání a nesmí být použita ve fakturách majitelům motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti  
WM Autodíly spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.wmautodily.cz • MK ČR E 19235 • © WM Autodíly spol. s r.o. • CZ • 09/19 • 4000

Značka Remsa je světový výrobce brzdových dílů pro osobní automobily a užitková vozidla 
a  zárověň evropský lídr v oblasti náhradních dílů pro aftermarket. Cílem výrobce je nejvyšší 
standard kvality, který se například odráží ve skutečnosti, že jsou překročeny mnohé požadavky 
některých evropských výrobců OEM. Oddělení výzkumu a vývoje neustále testuje nové prototypy 
a kvalitu současné produkce. Nájezd vozového parku při testování činí 2 miliony kilometrů roč-
ně. Také rozsáhlé testy na dynamometru AK-Master potvrzují kvalitu brzdových destiček Remsa.

• Kompletní sortiment brzdových dílů na osobní a užitková vozidla

• Vyrobeno 130 mil. dílů v 10 továrnách po celém světě

• Vyrobeno 25 mil. sad brzdových destiček za rok

Brzdové destičky
V nabídce společnosti WM Autodíly je více než 2 000 objednacích čísel. 

Brzdové destičky jsou podrobeny speciálnímu výrobnímu procesu HPT (High Pressure Treatment). 
V tomto výrobním postupu jsou brzdové destičky vystaveny teplotě 650 °C a vysokému tlaku. 
Výsledkem je optimální přizpůsobení povlaku brzdové destičky, a tím několikanásobné vylepšení 
kvality zajetí nových destiček.

Další výhody:

• Splňují normu ECE R-90

• Bez obsahu těžkých kovů, a tím jsou šetrné k životnímu prostředí

• Zaručují skvělý výkon s krátkou brzdnou dráhou



Brzdové destičky 
Sada 4 destiček na jednu nápravu

Brzdové kotouče 
Sada 2 kotoučů na jednu nápravu

SPK (Super Precision Kit)
Sada obsahuje brzdové  
čelisti, brzdové válce kol 
a předmontované příslušenství

Twin Kit 
Sada obsahuje sadu destiček 
a kotoučů na jednu nápravu

Akční sleva na celý sortiment REMSA

VYBÍRÁME Z AKČNÍCH PRODUKTŮ:
Škoda Fabia II, r. v. 06–14

Název WM číslo Popis Akční cena

Brzdové kotouče, přední 963.01.56 Průměr 288 mm, tloušt́ka 25 mm, větrané *469,-

Brzdové destičky, přední 962.04.18 Délka 146 mm, výška 54,7 mm, tloušt́ka 19,8 mm 359,-

SPK 964.00.84 Průměr brzdové čelisti 200 mm 818,-

Twin Kit, zadní 962.03.27 Průměr brzdového kotouče 232 mm 599,-

Škoda Fabia III, r. v. 14–
Název WM číslo Popis Akční cena

Brzdové kotouče, přední 963.03.53 Průměr 256 mm, tloušt́ka 22 mm, větrané *299,-

Brzdové destičky, přední 962.04.18 Délka 146 mm, výška 54,7 mm, tloušt́ka 19,8 mm 359,-

Škoda Octavia II, r. v. 04–13
Název WM číslo Popis Akční cena

Twin Kit, přední 962.02.66 Průměr brzdového kotouče 287,8 mm 1.390,-

Brzdové kotouče, zadní 963.01.06 Průměr 285,8 mm, tloušt́ka 12 mm, plné *399,-

Brzdové destičky, zadní 962.04.67 Délka 105,5 mm, výška 56 mm, tloušt́ka 17 mm 349,-

Škoda Octavia III, r. v. 12–
Název WM číslo Popis Akční cena

Brzdové kotouče, přední 963.01.01 Průměr 287,8 mm, tloušt́ka 24,9 mm, větrané *479,-

Brzdové destičky, přední 962.03.36 Délka 160,2 mm, výška 64,5 mm, tloušt́ka 20,4 mm 419,-

Brzdové kotouče, zadní 963.03.55 Průměr 254,7 mm, tloušt́ka 9,9 mm, plné *299,-

Brzdové destičky, zadní 962.02.61 Délka 104,2 mm, výška 51,9 mm, tloušt́ka 17,5 mm 379,-

Škoda Rapid, r. v. 12–
Název WM číslo Popis Akční cena

Brzdové kotouče, přední 963.03.53 Průměr 256 mm, tloušt́ka 22 mm, větrané *299,-

Brzdové destičky, přední 962.04.18 Délka 146 mm, výška 54,7 mm, tloušt́ka 19,8 mm 359,-

Brzdové čelisti 964.01.63 Průměr brzdové čelisti 230 mm 379,-

Opel Corsa D, r. v. 06–14
Název WM číslo Popis Akční cena

Twin Kit, přední 963.06.46 Průměr brzdového kotouče 257,2 mm 1.190,-

Brzdové čelisti 964.01.00 Průměr brzdové čelisti 228 mm 390,-

Ford Fiesta VI, r. v. 08–17
Název WM číslo Popis Akční cena

Brzdové kotouče, přední 963.02.43 Průměr 257,9 mm, tloušt́ka 23 mm, větrané *569,-

Brzdové destičky, přední 962.05.85 Délka 125,6 mm, výška 51,7 mm, tloušt́ka 15,3 mm 469,-

Brzdové kotouče, zadní 963.04.15 Průměr 252,5 mm, tloušt́ka 10 mm, plné *249,-

Brzdové destičky, zadní 962.08.30 Délka 87,2 mm, výška 42,5 mm, tloušt́ka 14,5 mm 269,-

Ford Focus III, r. v. 10–
Název WM číslo Popis Akční cena

Brzdové kotouče, přední 963.03.07 Průměr 278,1 mm, tloušt́ka 25 mm, větrané *489,-

Brzdové destičky, přední 962.03.85 Délka 156,4 mm, výška 67 mm, tloušt́ka 18 mm 499,-

Brzdové kotouče, zadní 963.03.40 Průměr 271 mm, tloušt́ka 11 mm, plné *359,-

Brzdové destičky, zadní 962.06.42 Délka 123,1 mm, výška 52 mm, tloušt́ka 16,6 mm 339,-

Ford Mondeo III, r. v. 00–07
Název WM číslo Popis Akční cena

Twin Kit, přední 962.03.00 Průměr brzdového kotouče 300 mm 1.390,-

Twin Kit, zadní 963.06.03 Průměr brzdového kotouče 279,8 mm 990,-

Ford Transit, r. v. 06–14
Název WM číslo Popis Akční cena

Twin Kit, přední 962.02.99 Průměr brzdového kotouče 300 mm 1.690,-

Brzdové kotouče, zadní 963.01.38 Průměr 280 mm, tloušt́ka 16 mm, plné *590,-

Brzdové destičky, zadní 962.08.37 Délka 122,9 mm, výška 53,7 mm, tloušt́ka 17 mm 390,-

Peugeot 307, r. v. 00–12
Název WM číslo Popis Akční cena

Twin Kit, přední 962.02.28 Průměr brzdového kotouče 266 mm 849,-

Brzdové kotouče, zadní 963.03.08 Průměr 247 mm, tloušt́ka 9 mm, plné *229,-

Brzdové destičky, zadní 962.02.10 Délka 95 mm, výška 47,1 mm, tloušt́ka 17,3 mm 349,-

Opel Astra H, r. v. 04–14
Název WM číslo Popis Akční cena

Twin Kit, přední 963.05.64 Průměr brzdového kotouče 280 mm 1.090,-

Twin Kit, zadní 963.06.06 Průměr brzdového kotouče 264 mm 790,-

*Uvedená cena platí za 1 ks brzdového kotouče

*Uvedená cena platí za 1 ks brzdového kotouče


