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Personální změny v naší společnosti !
Podzim přinesl do naší společnosti víceré
personální změny. K 1.11.2016 nastoupila na
mateřskou dovolenou vedoucí prodeje ing. Lenka
Tomková. Její dosavadní agendu aktuálně přebírají
ing. Bohdan Koumar (zpracování nabídek,
koumar@akplast.cz, tel. 602 324 307), Eva
Průchová (objednávky, pruchova@akplast.cz, tel.
602 387 649) a Marika Koumarová (supervize, péče
o zákazníky, koumarova@akplast.cz, tel: 569 720
764). V září u nás ukončil pracovní poměr řidičexpedient pan Oldřich Zlata. Na jeho místo nově
nastupuje pan Jan Rosenkranz, Od 1.11. u nás
pracuje pan Ladislav Kroužek na nové pozici
výrobní technik, jehož úkolem bude po zapracování
realizace nabídek a objednávek hotových dílců
z plastů. K dalšímu plánovanému posílení našeho

obchodního oddělení o nového spolupracovníka
dojde v lednu 2017. Věříme, že výše uvedené
personální změny
spojené
s rozšířením
našeho týmu o
nové kolegy nám
umožní
další
zkvalitnění
a
zvýšení
úrovně
poskytovaného
servisu a Lence
Tomkové tímto děkujeme za dosavadní skvělou
spolupráci a přejeme do její nové mateřské role
hodně štěstí a radosti!

Filamenty pro 3D tisk
Horkou novinkou v našem sortimentu se staly
filamenty neboli tiskové struny pro 3D tisk.
Reagujeme tak na rychlý rozvoj technologií 3D
tisku a chceme tak nabídnout naše výrobky i
širšímu okruhu zákazníků. Aktuálně nabízíme
tiskové
struny
z materiálu ABS a
biologicky
odbouratelného
PLA-L. Filamenty
jsou
nabízeny
průměrech 1,75 mm
a 2,85 mm v balení
na cívkách po 1 kg
nebo 2,3 kg v 5
základních barvách.
Naše filamenty jsou
kompatibilní se všemi běžnými 3D tiskárnami, jsou
vyráběny z prvotřídních surovin, produkují
minimální emise a zápach a mají certifikáty EU pro
použití v potravinářství i výrobě hraček. To vše za
plně konkurenceschopné ceny! Bližší informace
najdete na našem specializovaném e-shopu
www.pristrojenaplasty.cz.

Novinka - tyče PBT !
Další novinku v našem bohatém dodavatelském
programu představují plné tyče z technického
plastu PBT (polybutylentereftalát). Tento materiál
vykazuje výborné mechanické vlastnosti (tuhost,
pevnost), kluznost, lepitelnost, rozměrovou stálost
v teplotním
spektru od -60°C
do
+100°C,
odolnost
proti
UV záření a
vnějším
podmínkám, lze
jej povrchově dále upravovat lakováním nebo
metalizováním. Je proto skvěle použitelný pro
výrobu širokého spektra obráběných dílců pro
nejrůznější aplikace. Tyče jsou dodávány v barvě
natur, délkách 1-2-3 m a průměrech 40, 50, 60 a 90
mm.
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Akce: sleva -10% na terasy WPC !
Výhodou materiálu WPC (dřevoplast) je, že může být
montován a zpracováván i v zimních měsících.
V rámci podpory prodeje proto přinášíme akční 10%
slevu na terasová prkna
WPC-Woodplastic
řady
PREMIUM i MAX. Pokud
jste
své
rozhodnutí
o
vybudování
nové
terasy
odkládali, nyní máte možnost
svůj sen realizovat ještě do
konce roku a navíc za
zvýhodněnou cenu! Platnost akce je pouze do 30.
listopadu 2016 (nutno zaslat závaznou objednávku a

uhradit 10% zálohu).Samotný odběr zboží a doplatek
je možno realizovat až do konce ledna 2017. Na výběr
jsou dvě šířky prken, čtyři
dezény a šest barevných
odstínů. Bližší informace
na
našem
e-shopu

www.azplasty.cz.

Jak na čištění plastů ?
Při manipulaci a zpracování plastů může často
docházet k jejich povrchovému znečištění. Každý
však chce odevzdávat svůj výrobek zákazníkovi čistý
a dokonalý. Ideálním pomocníkem, který snadno,
rychle a efektivně odstraní otisky prstů i znečištění od
strojních
kapalin
je
průmyslový
čistič
Isopropylalkohol 99,9%. Dosud jsme tento čistič
nabízeli v baleních po
0,5 a 1 l. Nově Vám
můžeme tento produkt
nabídnout ze skladu za
zvýhodněnou cenu též
v ekonomickém
balení po 5 l. Pokud
zpracováváte plasty ve
větším
rozsahu,
jednoznačně se Vám
toto ekonomické balení
vyplatí. Bližší informace a ceny jednotlivých balení
najdete v sekci Čističe a popisovače na našem
odborném e-shopu www.pristrojenaplasty.cz.

Nová zámková dlažba
Jednu z větších a viditelných investic v letošním roce
pro nás představovala kompletní rekonstrukce povrchu
cca 500 m2 manipulační a pojezdové plochy v našem
areálu. Původní místy již silně poškozený asfaltový
koberec byl nahrazen kvalitní zámkovou dlažbou
v šedé
barvě.
Současně
byla
zrekonstruována a
rozšířena podzemní
síť svodů dešťové
vody.
Stavební
práce trvaly přes
1,5 měsíce a vyžádaly si dočasné dopravní omezení
v našem areálu, včetně nutnosti používání náhradního
vjezdu a výjezdu. Nová zámková dlažba přináší všem
návštěvníkům naší společnosti vyšší kulturu a komfort
při pohybu ve firemním areálu. V příštím roce
plánujeme s rekonstrukcí povrchu pokračovat i na
zbylé části manipulační a pojezdové plochy.

Významní občané Ledče n.S. –
RNDr. Eduard Doubek
RNDr. Eduard Doubek je v našem regionu velmi
občané Ledče n.S. dobře pamatují. Narodil v Ledči
patriotem, který se významným způsobem podílel
republiky. Dlouhá léta vyučoval na zdejším
odejít. Po roce 1989 se zde stal ředitelem. Napsal
Kovofiniš a Ledečsko, Z historie města Ledče n.S.,
ochotníkem a režisérem a aktivně se podílel na
náhle v Ledči n.S. v roce 1994 při sledování
stadionu,.

známou osobností, na kterou si mnozí
n.S. v roce 1922. Byl skutečným
na propagaci našeho regionu v rámci
gymnáziu, odkud musel po roce 1968
několik knih, např. Pověsti z Posázaví,
a další. Byl nadšeným divadelním
sportovním dění v našem městě. Zemřel
fotbalového
zápasu
na
místním
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