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Otevírací doba bez přerušení !
I když je letní sezóna v plném proudu a dosavadní
počasí přeje dovoleným a mnoho podniků a firem
čerpá celozávodní dovolenou, naší firmy se to
netýká. Protože Vám chceme být stále nablízku,
máme standardně otevřeno po celé léto a nebudeme
mít zavřeno z důvodu celozávodní dovolené.
Můžete tedy u nás objednávat zboží tak, jak jste
zvyklí a nemusíte se obávat, že objednané položky

neobdržíte
včas.
Naše
standardní
pracovní
doba
je
pondělí –pátek od 7,00
do 15,30 hod. Mimo
tuto pracovní dobu
Vás rádi obsloužíme
po předchozí domluvě.

Nabídka tavení desek ! Sleva -10% na WPC !
Novou
službou,
kterou
nabízíme
našim
odběratelům je možnost natavování či stáčení u
nás zakoupených desek či přířezů za výhodné ceny
na
našem
předváděcím
svařovacím
stole
HSK-MSW
200.
Maximální rozměry
pro tavení jsou délka
2000 mm a tloušťka
20 mm.
Bližší
informace
a
podmínky Vám na
vyžádání
sdělí
pracovníci našeho obchodního oddělení na tel.
569 720 764, 602 387 649 nebo na e-mailu
akplast@akplast.cz.

Přispíváme na
Jednou z neziskových aktivit, kterou naše
společnost systematicky a pravidelně podporuje, je
projekt záchrany života odložených novorozených
dětí prostřednictvím babyboxů, jehož neúnavným
motorem a propagátorem je „babydědek Lu“ pan
Ludvík Hess. Za 9 let činnosti se mu podařilo
zajistit instalaci 62 babyboxů po celém území naší
republiky, přičemž tyto skříňky zachránily život již
celkem 108 novorozencům. Sympatické a
obdivuhodné je, že veškeré
tyto aktivity jsou
financovány bez zajištění od státu, pouze příspěvky

V naší
aktuálně
probíhající akci ze
sortimentu plastů
pro stavebnictvídům-hobbyzahradu
Vám
nabízíme
se
slevou -10% mnoho užitečných výrobků, jako
např. kvalitní terasová prkna a plotovky
z Dřevoplastu (WPC),
plastové zastřešovací a
trapézové desky z polykarbonátu a sklolaminátu a
další. Pokud uvažujete o nové terase, plotu či
praktickém a lehkém zastřešení ve Vaší
provozovně nebo doma, využijte naší výhodné
nabídky! Platnost akce je pro objednávky došlé do
31.8.2014.
!

!
od firemních a soukromých
dárců. Kromě neustálého shánění
sponzorů musí navíc „babydědek
Lu“
velmi často bojovat
s nepřízní úřadů a dokonce i s vedením některých
nemocnic, které babyboxům paradoxně nepřejí.
Zatím poslední, 62. babybox byl slavnostně otevřen
dne 29.7.2014 v budově Záchranné služby v Kutné
Hoře.
Po babyboxech v Havlíčkově Brodě a
Domažlicích to byl již třetí babybox, který naše
firma finančním příspěvkem ráda
podpořila.
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Nová generace svářeček FRIAMAT !
V současné době přichází na trh nová, již IV. generace
kvalitních a oblíbených svářeček na elektrotvarovky
řady FRIAMAT Basic
a FRIAMAT Prime.
Oproti
předchozí
generaci svářeček se
tyto přístroje vyznačují
použitím nejmodernější
invertorové technologie
namísto transformátoru
a
zcela
novým
designem. U typu FRIAMAT prime zaujme nový
velký grafický displej pro snadnou obsluhu. Inovace
se projevila též ve snížení hmotnosti přístrojů o ca
15%. Potěší i prodloužená záruka na 3 roky. Rozsah

svařovaných průměrů sahá od d 20 mm až do d 900
mm. Za podpory výrobce jsou přístroje nové generace
v akci platné do 31.8.2014 k mání za mimořádné
zaváděcí ceny. Posuďte sami:
Typ přístroje
Basic IV
Basic IV
Prime IV
Prime IV

Snímání Běžná cena Zaváděcí cena
čt.pero 108 909,80 740,skenner 126 412,93 720,čt.pero 184 813,129 400,skenner 192 049,142 390,-

Ceny bez DPH 21%. Bližší informace žádejte u našich
obchodníků nebo je najdete na stránkách našeho
specializovaného e-shopu www.pristrojenaplasty.cz !

Rekonstrukce poutače !
K výrazným orientačním bodům našeho areálu patří
objekt bývalého sila o celkové
výšce
téměř
15
m.
V minulém měsíci došlo
k jeho celkové rekonstrukci,
kdy byla jeho železná
konstrukce důkladně očištěna
a
ošetřena
antikorozním
nátěrem
v šedé
barvě
s modro-červeným pruhem,
čímž zapadla do celkové
barevné kompozice našeho
areálu. Silo bylo dále osazeno
zcela
novou,
větší
a
osvětlenou orientační tabulí
s názvem naší firmy. Věříme,
že tento zrekonstruovaný
poutač zaujme a usnadní orientaci zákazníků při
příjezdu do našeho areálu .

Sympozium GEHR !
V měsíci červnu jsme se zúčastnili již třetího
odborného sympozia, které pro své vybrané obchodní
partnery uspořádal jeden z našich mateřských
dodavatelů,
firma
GEHR, v německém
Mannheimu. Hlavním
tématem
sympozia
byly otázky trendů
světové ekonomiky a
dalšího
směřování
Evropské unie s ohledem na důležitost inovativního
rozvoje na mikroekonomické úrovni. K stěžejním
řečníkům, kteří přednesli velmi zajímavé příspěvky na
dané téma, patřili např. bývalý německý ministr
zahraničí a jeden ze strůjců pádu železné opony Hans
Dietrich Genscher či nositel Nobelovy ceny za
ekonomii pro rok 2006 profesor dr. Edmund Phelps.

Návěs v novém ošacení !
Po několika letech provozu jsme
„ošatili“
návěs
našeho
kamionu novou plachtou. Nová
plachta
s integrovanými
reflexními
pruhy
odpovídá
nejnovějším bezpečnostním
požadavkům a předpisům a je
potištěna
aktualizovaným
firemním potiskem s naší novou
adresou. Pro zajímavost
dodáváme, že každoroční počet
najetých kilometrů, který
návěs absolvuje při dovozu a
distribuci našeho zboží, se
blíží číslu 100 000. Kromě toho
disponujeme ještě širokou
paletou
rozvážkových
a
nákladních vozidel v rozmezí
od 3,5 t do 12 t, které pravidelně zásobují naše odběratele po celém území ČR i v zahraničí.
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NEPRODEJNÉ
–
určeno
pro
obchodní
partnery
společnosti
AK
Plast
s.r.o..
Všechna
práva
vyhrazena.

