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Premiéra v ČR – svářecí stůl HSK-MSW 200 !

V minulém čísle PLASTNOVIN jsme Vás
informovali o novince v našem dodavatelském
programu – zcela novém typu svářecího stolu od
renomovaného německého výrobce HSK, kterého
na trhu v ČR a SR výhradně zastupujeme. Nyní
Vám můžeme tento skvělý výrobek exkluzivně
představit v ČR in natura! Vzhledem k velké
poptávce
po
tomto
svářecím stole
na
západoevropském trhu jsme se sice museli na chvíli

obrnit trpělivostí , ale v minulém týdnu jsme si jej
konečně v premiéře do ČR přivezli! Krásný,
robustní, kvalitní, vybavený elektronikou nejnovější
generace, s pracovní šířkou 2,05 m, v typickém
HSK oranžovém designu! A za skvělou cenu
283 900,- Kč bez DPH! Na
stole lze svářet metodou na
tupo desky z materiálů PP,
PE, PVC a PVDF až do
tloušťky 20 mm nebo stáčet
deskový materiál do trubek
či plášťů válcových nádrží.
Ve velmi příznivé zaváděcí
ceně 283 900,- Kč bez DPH je navíc obsažena
nadprůměrná výbava jako např. zařízení pro
svařování desek pod úhlem 90°, masivní podstavec
s pojezdovými koly či integrovaný časovač. Tento
svářecí stůl máme u nás zprovozněný a bude sloužit
jako předváděcí kus pro naše zákazníky. V případě
Vašeho zájmu o pořízení tohoto kvalitního
německého stroje s vysokou užitnou hodnotou za
příjemnou cenu kontaktuje našeho technického
specialistu Jindřicha Nácovského
, mobil
721 656 436, e-mail: akplast@akplast.cz
za
účelem sjednání termínu praktického předvedení
svářecího stolu v naší provozovně!
Bližší info též na webu www.pristrojenaplasty.cz

Inovace – desky PP-MRF v novém provedení !
Pro nastávající sezónu jsme pro Vás připravili
inovovaný typ našich oblíbených, svařitelných a
levných desek z materiálu PP-MRF. Nově jsou tyto
desky vyráběny technologií koextruze, kdy je
povrchová vrstva
vyráběna z vysoce
kvalitního
granulátu
A1,
zatímco na jádro
desek je použit
ekonomický
granulát
MRF.
Tím je dosaženo
excelentního povrchového vzhledu těchto desek při

zachování cenové úrovně desek z čistého MRF.
Desky mají žádaný světle šedý odstín podobný
RAL 7032, takže jsou téměř k nerozeznání od
prémiového typu A1. Standardní skladový rozměr
desek je 3000x1500x3-10 mm, na přání lze vyrobit
a dodat též formát 4000x1500 mm. Desky mají
garantovanou svařitelnost a jsou obzvláště vhodné
pro výrobu nádrží, kádí, jímek a septiků,
záchytných vaniček na vodu a neagresivní media,
výrobu vzduchotechnického potrubí nebo jako
obkladové panely pro nejrůznější použití.
Desky
jsou k dispozici k okamžitému dodání z našeho
skladu v Ledči n.S.
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Přechod na nový systém fakturace !
Někteří z Vás jistě od počátku roku zaznamenali nový
vzhled našich průvodních dokladů – nabídek, dodacích
listů či faktur. Tato změna vyplývá z přechodu naší
firmy na nový ekonomicko-informační software
POHODA, který patří k nejrozšířenějším v ČR.
V rámci
zvýšení
pružnosti při
obsluze
našich
odběratelů a
snížení
administrativní zátěže jsme proto také přešli od 1.
února 2014 na systém elektronického zasílání faktur za

odebrané zboží. Tento postup je plně v souladu
s platnou daňově-účetní legislativou ČR. Tištěné
faktury jsou nyní vystavovány pouze v případě
osobního odběru zboží při platbě v hotovosti, pro
zásilky zasílané na dobírku nebo na vyžádání.
Elektronické faktury náš systém zasílá automaticky
na kontaktní e-mailové adresy, které máme zadané
v adresáři. Jedná se převážně o e-mailové adresy, ze
kterých nám posíláte své objednávky. Pokud si přejte
zasílat faktury na jiný e-mail (např. přímo do
účtárny), sdělte nám prosím požadovanou adresu
pro
zasílání
faktur
na
náš
e-mail
akplast@akplast.cz.
Děkujeme
Vám!

Deska POM tl. 250 mm !
Jako jediný dodavatel na trhu v ČR jsme Vám schopni
nabídout desku POM-C v tloušťce 250 mm! Tento
skutečný „kus plastu“ se vyrábí ve standardním
rozměru 1000x610 mm a
váží 230 kg. Takto silné
desky
se
používají
především pro výrobu
rozměrově velkých a
tvarově
náročných
obráběných dílců pro
použití
v
těžkém
průmyslu. Desky v barvě
natur a černé jsou k dodání
z externího
skladu
v termínu 7-10 dnů od objednání. Na vyžádání lze
z této tloušťky dodat i přířezy na míru. Za zmínku též
stojí, že veškeré námi dodávané desky a tyče POM-C
vykazují minimální vnitřní pnutí a jsou samozřejmě
absolutně homogenní.

Oznámení o inventuře
Vážení zákazníci, oznamujeme
Vám, že ve dnech 30.4. až
2.5.2014 proběhne v našem skladu
pravidelná roční inventura zboží.
Ve středu 30.4.2014 bude náš
sklad otevřen ve zkrácené pracovní
době do 12,30 hod. V pátek
2.5.2014 bude sklad zcela uzavřen. Výdej zboží a
expedice nebudou bohužel po dobu
trvání
inventury
z technických
důvodů
možné.
Prosíme, vezměte výše
uvedené omezení
do
úvahy při plánování
Vašich objednávek a
odběru zboží. Následující
pátek , 9.5.2014 bude mít naše firma standardně
otevřeno bez omezení. Děkujeme za pochopení!

Podíl bioplastů roste !
Trend poslední doby jasně ukazuje
celosvětově stálé zvyšování podílu
výroby bioplastů a jejich výrobní
kapacita by měla do roku 2017 výrazně
vzrůst. Zatímco v roce 2014 činila
celková světová produkce bioplastů
1,390 mil.tun, v roce 2017 se očekává
nárůst až na 6,185 mil.tun. Z produkce
roku 2012 bylo pak 56,6% biologicky
nerozložitelných (např. bioPET, bioPE)
a 43,4% biologicky rozložitelných (např.
biopolyestery, PLA a škrobové blendy).
Z naší nabídky do oblasti bioplastů spadají například desky a tyče z materiálů PLA-LF na bázi polyactidu,
ligninu, celulózy a přírodních mastných kyselin nebo PA 6.10 modifikovaný ricinovým olejem.
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