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Slavíme …. 20 let AK Plast s.r.o. !
Vážení a milí obchodní partneři, před 20 lety, 12.
ledna 1995, se začala psát historie naší společnosti.
Byla to doba odvážná, otevřená novým myšlenkám
a možnostem. Plastové polotovary se tehdy v naší
zemi začínaly stále více uplatňovat v průmyslových
aplikacích a úspěšně konkurovat tradičním
materiálům. Po zralém vyhodnocení této situace
jsme se rozhodli
využít příležitosti
a
založili AK
Plast
s.r.o..
Minimum
zkušeností
s
podnikáním
a
mizivé
finanční
prostředky, které
jsme
měli
k dispozici, jsme
vyvažovali obrovskou mírou nadšení a optimismu.
Dodnes s úsměvem vzpomínám na pionýrské
začátky, kdy jsem sám přes den dělal „velký
byznys“ v kravatě a saku, v 16.00 hod. jsem se pak
v minikancelářičce převlékl do montérek a jel do
„skladu“ o rozměrech cca 25 m2 zřízeného z bývalé
maštale v ruině hospodářského objektu vychystávat
zboží z došlých objednávek, které jsem pak často
ještě ten samý den až do pozdního večera rozvážel
zákazníkům po republice v malém zeleném autíčku
s přívěsným vozíkem. Od těch dob se změnilo

mnohé. Přestáli jsme bez problémů nejrůznější
výkyvy domácí i světové ekonomiky, vybudovali
jsme si na trhu pozici velkého a stabilního
dodavatele plastů, expandovali jsme do zahraničí,
rozšířili jsme náš dodavatelský sortiment i úroveň
poskytovaných doprovodných služeb. Sídlíme nyní
v moderním areálu o rozloze přes 10 000 m2, máme
k dispozici kvalitní skladové i výrobní kapacity,
široký vozový park a Vaše objednávky či
požadavky vyřizuje tým zkušených kvalifikovaných
profesionálů. Jedno nám však od samých počátků
zůstalo – nadšení pro věc, pružnost, ochota dělat
svoji práci kvalitně a s plným nasazením a hlavně
schopnost neustále Vám být nablízku a naslouchat
všem Vašim přáním, podnětům a požadavkům.
Podle hesla templářských rytířů „In servitute alteris
liberi sumus“, v českém překladu „Ve službě
druhým jsme svobodni“ - nám služba pro Vás stále
přináší radost a každodenní potěšení. Jste nedílnou
součástí našeho úspěchu. Jsme si toho vědomi,
vážíme si Vaší přízně a velmi Vám za ni děkujeme!
Přijměte proto prosím od nás při této příležitosti
malý dárek a zachovejte nám věrnost i do dalších
20 let!
Váš
Bohdan Koumar, jednatel
společnosti AK Plast s.r.o.

Dárek za věrnost pro naše zákazníky !
Při příležitosti 20. výročí založení naší společnosti
bychom rádi odměnili všechny naše věrné
odběratele malým dárkem. V měsíci lednu jsme
proto pro Vás připravili mimořádnou akci, kdy ke
každé objednávce v hodnotě nad 10 000,- Kč
včetně DPH od nás obdržíte praktický dárek: 1 l
univerzálního
profesionálního
99,9%
izopropylového čističe na plasty v limitované
výroční edici „AK Plast - 20 let s Vámi“ zcela
ZDARMA! Tento dárek bude automaticky přibalen

ke každé výše uvedené expedované zakázce. Platí
pro
všechny
nové
objednávky,
které nám zašlete v období od
1.1. do 31.1.2015. Maximální
počet dárků pro jednoho
odběratele
je
limitován
množstvím 1 ks na den a
celkovým počtem 10 ks za
dobu trvání akce.
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Jak šel čas …….. 1995-2015 !
Naše začátky byly opravdu skromné. Svoji činnost
jsme zahájili v pronajaté kanceláři o rozloze 10 m2,
která byla zanedlouho zavalena stohy papírů a
nejrůznějších dokumentů,
takže v ní nebylo k hnutí.
Na náš první sklad o
rozloze 25 m2, zřízený
v bývalé
maštali
polorozpadlého
hospodářského
objektu
nám nezůstala žádná
fotografická vzpomínka,
proto
Vám
představujeme až další
etapu. Zde jsme si již
polepšili a obývali jsme
jednu větší garáž ve
starém objektu
bývalé
papírny . Tady jsme
vydrželi až do roku 2000, kdy jsme společně s naší
sesterskou firmou KOWA
zakoupili od bývalého s.p.
Kovofiniš oplocený areál o
rozloze 2000 m2 se 2
ocelovými halami . Do
jedné z nich o ploše ca 540
m2 jsme se přestěhovali a
vybavili ji skladovými regály a manipulační
technikou. S masivním rozvojem naší činnosti a
nárůstem počtu objednávek nám však i tyto prostory
začaly
zanedlouho
kapacitně
nedostačovat.
Nevýhodou byla též odloučenost kancelářských a

skladových prostor . Začali jsme tedy opět hledat
vhodné pozemky a objekty pro přesun našeho
podnikání , abychom tyto nedostatky eliminovali.
V roce 2010
jsme proto
společně
s firmou
KOWA
zakoupili
areál bývalé
pily
o
rozloze
10 000 m2
na
okraji
Ledče n.S.. V průběhu dalších 2 let prošel tento areál
zásadní a náročnou rekonstrukcí a byla zde postavena
zcela nová administrativní budova. Tato investice
nám umožnila výrazně zefektivnit naši činnost, navýšit
skladovou zásobu různých typů plastů, rozšířit
sortiment o další zajímavé
produkty, instalovat nové
stroje na zpracování plastů
a ve zcela nových
reprezentativních
prodejních
prostorech
zvýšit celkovou úroveň
prodeje našich produktů a všech dalších navazujících
poskytovaných služeb. Dodatečným zakoupením
sousedního areálu o rozloze dalších více než 4000 m2
máme navíc zajištěnou dostatečnou rezervu pro náš
plánovaný
další
rozvoj
do
budoucna!

Naše firemní filozofie !
A = aktivní přístup

= aktivně přistupujeme k našim odběratelům,
k plnění jejich přání a požadavků, zadaných úkolů a
řešení případných problémů

K = kvalitní produkty

L = loajalita

= jsme loajálním a spolehlivým partnerem našich
odběratelů i dodavatelů, jde nám o budování
dlouhodobých vzájemně výhodných obchodních
vztahů

= nabízíme pouze kvalitní a certifikované produkty
s vysokou přidanou hodnotou od předních
evropských výrobců, a to při zachování příznivých
prodejních cen

A = amibce a rozvoj

P = profesionalita

S = spokojený zákazník

= jsme vysoce profesionálním partnerem a
dodavatelem plastů s tradicí a zkušenostmi v oboru
od roku 1995, zaručujeme plně profesionální a
kvalifikovaný servis, podpořený odborností celého
našeho týmu

= jsme ambiciózní firma s dlouhodobou vizí dalšího
rozvoje do budoucna a podporou rozvoje našich
odběratelů
= je náš prioritní cíl, kterému je maximálně
podřizována veškerá činnost a fungování naší firmy

T = transparentní partner

= jsme čitelným partnerem pro své okolí, odběratele
i dodavatele, hrajeme fér podle jasně nastavených
pravidel.

PLASTNOVINY – informační čtvrtletník společnosti AK Plast s.r.o..Vydává AK Plast s.r.o. , Pivovarská 709, 584 01 Ledeč nad.Sázavou
NEPRODEJNÉ
–
určeno
pro
obchodní
partnery
společnosti
AK
Plast
s.r.o..
Všechna
práva
vyhrazena.

