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Novinka – svařitelné desky a dráty PE500 !
Kluzný a otěruvzdorný plast PE500 je obecně
označován
jako
nesvařitelný.
V našem
dodavatelském programu však máme novinku –
extrudované
desky
PE500
s možností
svařitelnosti. Této vlastnosti je dosaženo přidáním
aditiv upravujících index tavného toku materiálu,
aniž by tím došlo k výrazné ztrátě kluzných a
otěruvzdorných parametrů desek. K deskám
dodáváme i originální svářecí drát o průměru 4
mm. Desky jsou vyráběny v barvě natur v těchto
rozměrech a tloušťkách: 2000x1000x3-15 mm a
3000x1500x4-10 mm. Svařitelné desky PE500 jsou

Naskladnění PP-MRF !
V těchto dnech dochází k opětovnému naskladnění
dočasně vyprodaných levných a kvalitních desek
z materiálu PP-MRF. Aktuálně bude k dispozici
cca 15 000 kg těchto desek ve formátech
3000x1500 mm a tloušťkách 4-10 mm.
Desky
mají jako obvykle šedý
odstín,
velmi
dobrou
optickou kvalitu povrchu a
jsou plně svařitelné. Tyto
desky
jsou
vhodné
především pro výrobu
jímek, nádrží a septiků na
vodu a neagresivní media či jako obkladové desky
do průmyslových a hospodářských objektů.
Vzhledem k velmi příznivé ceně jsou desky PPMRF obvykle v krátké době rozprodány – proto
s případnou objednávkou neváhejte !

zdravotně nezávadné a
najdou svoje uplatnění
především jako kluzné
výstelky, balící a plnící
zařízení v potravinářském
průmyslu,
dále
tiskářském, papírenském
a textilním průmyslu, jakož i
v oblasti
strojírenství, dopravní, přepravní a skladové
techniky. V případě zájmu o tento sortiment nás
kontaktujte!

Nabidka čističů !
Protože plastové desky a tyče jsou v procesu
zpracování obecně náchylné na ušpinění, neměly
by v žádné dílně chybět kvalitní
čističe a odmašťovače na bázi
izopropylalkoholu. Tento speciální
druh čističe nenarušuje chemicky
odolnou svrchní vrstvu plastu a
současně rychle, šetrně a efetivně
odstraňuje z povrchu desek a tyčí
ulpěný statický prach, nečistoty či
otisky
rukou
a
prstů.
Izopropylalkoholové čističe máme
skladem standardně v praktickém
balení v láhvi 1 l nebo balení 500
ml s rozprašovačem. Větší balení
(kanystry)
jsou k dispozici na
vyžádání. Objednávat můžete též v našem e-shopu
www.pristrojenaplasty.cz

Nové svářecí dráty PVC-U v nabídce !
Náš sortiment svářecích drátů z materiálu
PVC-U byl rozšířen o další barevné
varianty. Kromě tradiční a nejprodávanější
tmavě šedé barvy můžete u nás nově
zakoupit i dráty v barvě bílé a červené.
Obě barvy lze dodat v provedení kulatém

d=3 mm a 4 mm, bílou barvu pak i
v trojhranném průřezu 3x3x5 mm.
Všechny varianty jsou balené v 2 m
tyčkách, bílé kulaté dráty navíc i v klubku
po 2 kg. Bližší informace najdete v našem
e-shopu
www.pristrojenaplasty.cz
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Rozšíření sortimentu – desky PETG !
V září jsme náš sortiment
transparentních
desek
rozšířili
o
desky
z materiálu PETG. Tento
materiál se vyznačuje
vynikajícím
poměrem
pevnosti a hmotnosti,
velmi dobrou chemickou
odolností, trvanlivostí a odolností proti ohni. Díky své
velmi
snadné
zpracovatelnosti
a
tepelné

tvarovatelnosti tak představuje zajímavou alternativu
k tradičním materiálům PMMA a PC. Lze jej použít
např. pro výrobu různých ochranných krytů a displejů
strojů v průmyslu, zasklení prodejních automatů,
dělících stěn a zasklení v exteriéru i interiéru atd.
Široké možnosti uplatnění také nachází v oblasti
reklamy. Desky dodáváme ve standardních rozměrech
3050x2050 mm a tloušťkách 2-6 mm. Nabízíme též
možnost dodávky přířezů na míru podle Vašeho přání.

Oprava příjezdové cesty !
Lapače listí do okapů !

Počátkem října jsme zrealizovali opravu příjezdové
komunikace do našeho areálu, která již kvůli velkým
výtlukům začínala místy připomínat tankodrom. Na
cca 50 m komunikace byla odbagrována svrchní vrstva
vozovky a navezeno nové podloží, které bylo následně
překryto a zhutněno asfaltovou štěrkodrtí. Při cestě do
našeho areálu Vás tak již nečeká kličkování mezi
výmoly, ani nemusíte mít obavu o tlumiče Vašeho
vozu! Přijeďte k nám, těšíme se na Vaši návštěvu !
Současně se Vám omlouváme za snížený komfort
příjezdu do našeho areálu po dobu opravy příjezdové
cesty.

Podzim je již v plném proudu a listí padá ze stromů ve
velkém. Zanáší a ucpává okapy, čímž znemožňuje
jejich řádnou funkci a snižuje jejich životnost. Nechce
se Vám opakovaně balancovat na žebříku a okapy
neustále čistit? Nabízíme Vám účinné a rychlé řešení:
lapače listí do okapů.
Lapače jsou vyráběny
z bezúdržbového
a
odolného plastu, který se
velmi snadno instaluje a
přizpůsobí každé běžné
velikosti okapu. Jsou
k dodání v kulatém nebo
plochém provedení či
jako jednoduché lapače
listí do kotlíku. Sami
máme tyto lapače již od
loňského podzimu
nainstalované a slouží k naší naprosté spokojenosti.
Okapů si už nemusíme ani všimnout! Bližší informace
a ceny najdete v našem e-shopu www.azplasty.cz

Významní občané Ledče n.S. – Bohumír Fürst
V tomto miniseriálu na pokračování Vás
chceme
stručně
seznamovat
s významnými osobnostmi, které jsou spjaty
s naším městem. Jako prvního Vám
představujeme Bohumíra Fürsta-Fiřta, jehož
nedožité 105. výročí narození jsme si
připomněli 1. října. Bohumír Fürst-Fiřt byl čs.
stíhací pilot, který za 2. světové války
bojoval nejdříve ve Francii a následně
v Anglii. V řadách RAF se v roce 1940
jako jeden z pouhých 89 Čechoslováků
aktivně zúčastnil legendární letecké
Bitvy o Británii a dosáhl celkem 5 sestřelů
nepřátelských letadel. Tím se podle
platných norem stal tzv. stíhacím esem.
Současně byl 3. nejúspěšnějším čs.
stíhačem v Bitvě o Británii a 23.
nejúspěšnějším stíhačem ze všech
československých pilotů, bojujících za 2.
světové války na všech frontách. Za své
obětavé nasazení a hrdinství obdržel mnoho
vysokých československých, britských i
francouzských vyznamenání. Po roce 1948
byl perzekuován a vězněn. Bohumír
Fürst-Fiřt žil a pracoval v Ledči nad Sázavou od počátku 50. let až do své smrti v roce 1978 a je zde i pochován.
Podrobnější informace o jeho životě najdete na stránkách www.bohumirfurst.cz
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