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Aktualizace sortimentu na www.akplast.cz !
Každoročně dochází v našem sortimentu v mírným
obměnám. Náš dodavatelský program je na jednu
stranu rozšiřován o nové položky či o další rozměry
a barvy v rámci stávajících položek a na druhou
stranu jsou některé málo prodávané rozměry a
výrobně
nerentabilní
položky
z nabídky
vyřazovány. Z tohoto důvodu jsme v průběhu února
a března na našem hlavním webu www.akplast.cz
provedli generální aktualizaci sortimentu
nabízených výrobků pro rok 2016. Na našich
stránkách tak nyní získáte
ucelený, podrobný a nejnovější
přehled
o
našich
dodavatelských možnostech.
Jednotlivé
podstránky
s detailními informacemi si
v případě
potřeby můžete
přímo na webu snadno převést
do formátu pdf a uložit do Vašeho počítače,
popřípadě vytisknout. Zásadní obměnou prošla na
webu též sekce Fotogalerie, která je nově
rozčleněna do tří částí. Najdete zde prezentační
snímky jak nabízených plastových polotovarů, tak i
hotových výrobků, které lze z těchto polotovarů
vyrobit a v neposlední řadě i fotografie ze zázemí
naší společnosti. Pro komunikaci s námi můžete

využít jednoduchý kontaktní formulář, který je pro
usnadnění Vaší práce snadno dosažitelný z každé
podstránky. Pravidelnou aktualizací procházejí též

oba naše na hlavní stránky navázané e-shopy
www.pristrojenaplasty.cz se svářecí technikou a
www.azplasty.cz s širokým sortimentem užitečných
hotových plastových výrobků pro stavbu-důmhobby a zahradu.
Navštěvujte www.akplast.cz – Váš zdroj
kvalitních, zajímavých a aktuálních informací!

Účast na výstavě Zahrada 2016 !
Ve dnech 22. – 24.4.2016 se již podruhé
zúčastníme oblíbené a hojně navštěvované jarní
regionální výstavy Zahrada 2016, která se koná
v v areálu
KD
Ostrov v Havlíčkově
Brodě. V minulém
roce nás příjemně
překvapil
vysoký
zájem návštěvníků
z řad koncových spotřebitelů, kutilů a zahrádkářů o
náš sortiment užitečných plastových výrobků pro
stavbu a dům, jako jsou terasová prkna a ploty
z bezúdržbového materiálu WPC (Dřevoplast),
plastové okapy, plastové zastřešovací desky a
trapézy, plastové kanalizační šachty a geigery,

vysoce odolné plastové obruby záhonů a cedulky na
označování záhonů. V letošním roce představíme
návštěvníkům ve výstavní premiéře novinku
v našem dodavatelském programu – obkladová
prkna
z
materiálu
WPC
WoodPlastic.
Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice!
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Nové ceny svářecí techniky ING 2016 !
Od 1.4.2016 vstupuje v platnost nový ceník ohýbaček
a svářecích stolů na
plasty značky ING.
V rámci
inovace
došlo u manuálního
svářecího stolu ING
20
S k rozšíření
maximální svařované
tloušťky desek na 20 mm a u automatických svářecích
stolů modelové řady ING S econo pak na maximální
tloušťku desek 25 mm, čímž se užitná hodnota těchto
strojů výrazně zvýšila. Příjemnou zprávou nepochybně
je, že pro rok 2016 došlo ke snížení prodejních cen

svářecích stolů a ohýbaček ING v rozsahu 4-5%. Při
nákupu svářecího zařízení této značky tak můžete
dosáhnout ihned úspory až několika desítek tisíc
korun! Stroje lze dovybavit celou řadou doplňkového
příslušenství. Aktualizované informace o sortimentu
svářecích stolů a ohýbaček ING naleznete na našem
odborném
e-shopu
www.pristrojenaplasty.cz.
V případě Vašeho zájmu o tyto vysoce kvalitní a
spolehlivé stroje nás kontaktujte, naši techničtí
specialisté Vás rádi seznámí s detaily technické
specifikace a vypracují Vám cenové nabídky na míru!

Novinka – obklady WPC !
Od března 2016 jsme do našeho sortimentu nově
zařadili dřevoplastový obkladový panel WoodPlastic,
který tak vhodně doplnil stávající nabídku terasových
prken a plotovek z tohoto oblíbeného bezúdržbového
materiálu. Tento obklad
se výborně hodí na
obkládání stěn okolo
terasy, vchodových dveří,
zahradních zídek, pergol,
parkovacích
přístřešků,
soklů atd. Jeho elegantní
povrch dokonale imituje
strukturu
dřeva.
Obkladový panel se vyrábí v 5 barevných odstínech
(teak, merbau, palisander, wenge a inox), takže dokáže
vyhovět požadavkům jak na klasický, tak i moderní
vzhled. Bližší informace o této novince najdete na
našem specializovaném e-shopu www.azplasty.cz.

Naše Eva je herečka !
Ledečský hrad s na sklonku zimy ožil
čilým ruchem. Režisér Jiří Strach zde
totiž natáčel některé scény z nové
pohádky Anděl Páně 2. Na hradním
nádvoří proto vyrostla středověká
vesnička
s tržištěm
a
mezi
účinkujícími bylo možno vidět takové
hvězdy, jako je např. Bolek Polívka,
Ivan Trojan, Jiří Dvořák a další.
K našemu překvapení jsme mezi herci
objevili i naši kolegyni Evu, která si
zde v rámci komparsu zahrála roli
švadlenky.
K filmu prý však naštěstí natrvalo zběhnout nehodlá a
my ji marně přemlouváme, aby v tomto nádherném
kostýmu přišla některý den mezi nás do práce! .

Významní občané Ledče n.S. –
Jakub Teplý !
Jakub Teplý byl známý barokní sochař a řezbář,
života. Narodil se v roce 1729 ve vesnici
sochařskou akademii ve Vídni a následně žil a
vytvořil mj. známý reliéf Jonáše a velryby na
1766 zakoupil v Ledči n.S. dům v dnešní
1766 ve městě požár, zachvátil a zcela pohltil i
se proto odstěhoval zpět do Pardubic, kde
tohoto významného umělce nám na ledečském
mariánské sousoší, které stihnul vytvořit během

který prožil v našem městě část svého
Plátenice
u
Pardubic.
Vystudoval
tvořil převážně v Pardubicích, kde
domě na Pernštýnském náměstí. V roce
Koželské ulici. Když však vypukl v dubnu
jeho nově zakoupený domek. Jakub Teplý
v roce 1802 zemřel. Jako památka na
Husově
náměstí
zůstalo
barokní
svého působení v našem městě.
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