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Nový web www.akplast.cz !
Na počátku dubna jsme spustili do provozu naše
zcela nové hlavní webové stránky na adrese
www.akplast.cz. Stránky se vyznačují moderní
grafikou ve firemních barvách a přinášejí Vám
maximum přehledně setříděných a snadno
dostupných informací o našem sortimentu a
doprovodných službách. Kromě materiálových a
technických informací na stránkách nově naleznete
k jednotlivým plastům a
plastovým polotovarům
z naší nabídky i příklady
aplikačních možností a
tabulky
chemických
odolností. Nový web je
nyní přímo propojen
s našimi dvěma e-shopy,
na kterých si můžete
pohodlně vybírat a
rovnou objednávat sortiment svářeček na plasty a
plastových výrobků pro stavbu a dům.
Prostřednictvím nových stránek budete mít vždy
aktuální přehled o dění v naší společnosti, o
novinkách a změnách v dodavatelském sortimentu,
jakož i probíhajících prodejních akcích. Můžete se
zde též seznámit s naší firemní filozofií,
poslechnout si naši firemní hymnu či se dočíst o

sociálně prospěšných projektech, které pravidelně
podporujeme. Součástí webu je i archiv
PLASTNOVIN, ke kterým se tak budete moci

v případě Vašeho zájmu kdykoliv vracet. Webové
stránky budeme průběžně doplňovat o další textový
i obrazový materiál. Naším cílem je vytvořit
z tohoto nového webu kvalitní komunikační kanál,
plný užitečných a zajímavých informací, který bude
sloužit širokému okruhu našich stávajících i
potenciálních zákazníků k plné spokojenosti!
Navštivte www.akplast.cz! Vaše názory a
připomínky k novým stránkám rádi uvítáme!

Účast na výstavě Zahrada 2015 !
Ve dnech 24. – 26.4.2015 se účastníme jako
vystavovatelé již 22. ročníku oblíbené a hojně
navštěvované jarní regionální výstavy Zahrada
2015, která se koná v Havlíčkově Brodě. Výstava je
zaměřena na koncové spotřebitele z okruhu
zahrádkářů
a
kutilů, kterým
zde
budeme
z našeho
sortimentu
prezentovat
široké spektrum
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. Předpověď počasí
na daný víkend je prozatím optimistická, tak pokud
to do Havlíčkova Brodu nemáte daleko, udělejte si
rodinný výlet a přijeďte se na výstavu podívat!
Pokud nemáte čas, či jste ze vzdáleného regionu,
můžete alespoň navštívit náš odborný e-shop
www.azplasty.cz, kde se můžete seznámit se
sortimentem, který budeme na výstavě prezentovat.
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Snížení cen svářecí techniky ING !
S platností od 1.4.2015 jsme snížili ceny vybraných
svářecích stolů a ohýbaček renomované německé
značky ING, kterou na trhu ČR a SR zastupujeme. Po
intenzivních jednáních s výrobcem se nám podařilo
dojednat pro český a slovenský trh velmi zajímavé
speciální ceny. Cenovou dietu prodělaly převážně
poloautomatické a a utomatické svářecí stoly řady Seasy, S-econo a
SW a ohýbačky
řady A-BA a ABW. Jedná se o
špičkové stroje
s pracovní šířkou

až 5 m a splňující nejpřísnější normy DVS. Stroje lze
dovybavit celou řadou doplňkového příslušenství.
Cenová úspora dosahuje u nejlépe vybavených strojů
nejvyšších tříd až statisícových částek! Základní
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!

Novinky v sortimentu !
K jarním novinkám v našem sortimentu patří rozšíření
nabídky v oblasti speciálních typů plastových
polotovarů. Nabídka elektricky vodivých desek POMC tak byla rozšířena o tloušťku 15 mm. Desky jsou
k dodání ve formátu 1000x610 mm nebo 3000x610
mm. Dále byl rozšířen
sortiment plných tyčí
z vysoce
chemicky
odolného
materiálu
PVC-C o průměry d 180
a d 200 mm. V oblasti
hotových výrobků pro
stavbu a dům byla
dosavadní dutá terasová prkna z WPC nahrazena
kvalitativně lepšími plnými profily systému
Woodplastic. Terasová prkna a plotovky jsou nyní
nabízeny v celkem 6 různých povrchových
provedeních a 8 barevných variantách dokonale
imitujících strukturu a odstín dřeva. Bližší informace
najdete na www.azplasty.cz.

Vývoj cen PP a PE !
Málo příznivé zprávy bohužel přicházejí od
dodavatelů vstupních surovin pro výrobu desek, tyčí a
profilů z PP a PE. Z důvodu omezených výrobních
kapacit
ceny této komodity v posledních dvou
měsících strmě rostou. V této souvislosti téměř všichni
hlavní dodavatelé již byli nuceni
k 20.4. upravit ceny dodávaných
desek, tyčí a profilů z PP a PE a to
až o +10%. Ačkoliv se podobné
situace vždy snažíme nejprve řešit
pomocí interních úspor, současné
výkyvy jsou natolik razantní, že i my budeme nuceni
provést v průběhu května cenové úpravy vybraného
sortimentu. Chceme Vás však ujistit, že naše změny
cen budou v nižším rozsahu, než u jiných předních
dodavatelů. Věříme, že nepříznivá situace na trhu
plastů je pouze dočasná a v brzké době se opět vrátí ke
svému normálu, na což budeme samozřejmě cenově
reagovat.
Děkujeme Vám za pochopení.

Významní občané Ledče n.S. –
plk. Zdeněk Vltavský !
Při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové
války bychom Vás rádi seznámili s další
významnou osobností našeho města, spjatou
s tímto obdobím. Plk. Zdeněk Vltavský se
narodil v roce 1894 v Dolním Městě nedaleko
Ledče n.S. V Ledči n.S. prožil své dětství.
Byl čs. legionářem a vojákem z povolání. Za 1.
republiky zastával významné funkce
vojenského atašé v několika zemích západní
Evropy. Po roce 1939 se zapojil do
protifašistického odboje. Podílel se na přípravě
Pražského povstání v květnu 1945, a jako
parlamentář vyjednával s německým vojenským
velitelem Prahy gen. Toussaintem o
kapitulaci německých vojsk. Po roce 1948 byl
propuštěn z armády a
perzekuován
komunistickým režimem. Vrátil se proto do zpět do Ledče n.S., kde také v roce 1963 zemřel a je zde i pochován.
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