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Naša spoločnosť Afinis Group® ponúka na slovenskom 
trhu komplexné služby a riešenia už takmer tri desaťročia. 

Pre svojich zákazníkov poskytujeme profesionálne produkty  
a služby spolu s inovatívnymi riešeniami šitými na mieru.  

V rámci nášho produktového radu Afinis Trade®, zameraného na 
širokú ponuku produktov určených na uspokojenie potrieb vo 

všetkých priemyselných oblastiach, údržby i servisu, pôsobíme 
ako výhradný distribútor profesionálnej rady čistiacich produk-

tov nemeckej značky Nextzett.

Jedným zo základných princípov spoločnosti Nextzett je pláno-
vanie krokov a následne ich usku točnenie. V súčasnosti stojíme 

pred mnohými výzvami, ako napríklad zefektívniť spôsob dopravy 
či zvýšený ohľad na environmentálne prostredie.

Naša práca nie je len o kompletnom sortimente vysokovýkonnej 
autokozmetiky a čistiacej chémie.Vyvíjame inovatívne spôsoby, 

ktoré uplatníme v najbližšom období. Spôsoby, ktoré sú tech-
nicky, ekologicky, ale aj ekonomicky ušité pre zákazníkov na 

mieru. Na jednej strane pre potreby majiteľov vozidiel na osob-
né účely, na strane druhej pre komerčné umyvárne.

Naším cieľom v Nextzett-e je ponúknuť vám ako zákazníkovi 
viac než len dokonalý výsledok. Vďaka našim produktom 

ochránite vozidlá, o ktoré sa staráte, pred opotrebovaním  
a vplyvmi nepriaznivého okolitého prostredia, čím zvýšite hod-

notu vozidla na dlhší čas.
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AFINIS Group s.r.o.
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