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Vážení obchodní partneři, naše obchodní oddělení 

i sklady budou ve dnech 24.12.2014 až 4.1.2015 

z důvodu údržby našeho centrálního 

informačního systému a čerpání celozávodní 

dovolené uzavřeny. V úterý 23.12. máme otevřeno 

jako obvykle, tj. od 7.00 hod. do 15.30 hod. 

Poslední příjem objednávek pro expedici 

skladového zboží v roce 2014 naším závozem je 

stanoven na pátek 19.12.2014. Poslední příjem 

objednávek pro expedici skladového zboží v roce 

2014 přepravními službami PPL a TOPTRANS je 

stanoven na úterý 23.12.2014 do 9.00 hod. Osobní 

odběr zboží v našem centrálním skladu v Ledči nad 

Sázavou je v úterý 23.12.2014 možný do konce 

pracovní doby v 15.30 hod. Pro Vaše případné 

dotazy či jiné požadavky budeme v průběhu 

celozávodní dovolené k dispozici nepravidelně na 

e-mailu. Prosíme, vezměte tuto skutečnost do úvahy 

při plánování Vašich objednávek! 

                           

 

Ačkoliv fakticky 

působíme v naší nové 

firemní provozovně 

v Pivovarské ulici  již 

od května 2013, teprve 

nyní došlo 

z organizačních 

důvodů i k oficiální 

změně sídla naší společnosti z původní adresy Pod 

Šeptouchovem 510 na tuto adresu. Aktuální  sídlo 

naší firmy a fakturační adresa  

jsou dle výpisu z Obchodního 

rejstříku  tedy následující: 

AK Plast s.r.o. 

Pivovarská 709 

584 01 Ledeč nad Sázavou. 

Ostatní identifikační údaje naší 

společnosti zůstávají nezměněné. Prosíme opravte 

si ve Vašich podkladech a databázích údaje o sídle 

naší firmy dle aktuální skutečnosti. Děkujeme. 

mailto:akplast@akplast.cz
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I v letošním roce pro Vás máme připravené báječné a výhodné Vánoční akční nabídky svářeček na plasty 

v našem odborném e-shopu www.pristrojenaplasty.cz. Posuďte sami: 

 

Výrobek v akci Akce Ušetříte vč. DPH 

Horkovzdušná svářečka HSK300 základní tryska na plasty či plachty zdarma až 1 198 Kč 

Ohýbačka desek GT1000 sleva z ceny -8% 4 114 Kč 

Svářecí automat na plachty FORSTHOFF P2/45 sleva z ceny -10% 8 082 Kč 

Svářecí stůl na tupo HSK-MSW200 stůl šířky 2 m za cenu stolu 1,5 m 24 200 Kč 

 

Podrobnější informace o akční nabídce a technické informace a popisy výrobků v akci naleznete na stránkách našeho 

e-shopu www.pristrojenaplasty.cz. Platnost této vánoční akce je pro objednávky došlé do 4.1.2015 nebo do vyprodání 

zásob. Neváhejte! 
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V lednu 2015 budeme slavit 20. výročí založení naší 

společnosti.  Protože náš úspěch je nerozlučně spjat 

s našimi odběrateli, připravili jsme při této příležitosti 

jako poděkování pro 

všechny naše věrné 

zákazníky na leden 

mimořádnou akci – 

ke každé objednávce 

nad 10 000 Kč od 

nás obdržíte 

praktický dárek 

ZDARMA. 

Současně bude 

tomuto jubileu 

věnováno příští číslo 

Plastnovin, které vyjde již počátkem ledna 2015, a ve 

kterých se dozvíte bližší podrobnosti o chystané akci. 

Nenechte si to ujít! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                   

Náš  kamarád a cestovatel na vozíku Jirka Mára vydal  

již svoji 9. cestopisnou knihu s názvem Střípky 

z Evropy. Vzhledem k tomu, že v minulém roce došlo 

v důsledku postupující nemoci ke zhoršení Jirkova 

zdravotního stavu  a nyní již musí používat k dýchání 

podpůrný přístroj, byl nucen ze  

svých  cestovatelských cílů 

vyloučit náročné zámořské 

destinace. Letos se tak  soustředil  

na cestování po několika 

evropských zemích. Přesto se mu 

však podařilo v nové knize podat 

čtenářům zajímavé a neotřelé 

zážitky a informace, které navíc 

může každý srovnávat se svými 

vlastními  zkušenostmi 

z návštěvy těchto turisticky vyhledávaných zemí. Jako 

tradičně od nás dostane každý odběratel s ročním 

obratem nad 100 000 Kč bez DPH tuto knihu jako 

malý vánoční dárek ZDARMA! Užijte si pěkné čtení! 
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Významný ledečský rodák Jan Šeba se narodil 26.12.1886. Za 1. světové války vstoupil do legií a 

působil v Rusku a Itálii. Stal se blízkým spolupracovníkem T.G.Masaryka a po jeho boku 

se výrazně zasloužil o vznik samostatného Československa. Za první republiky se stal jedním 

z předních čs. politiků. Byl přesvědčeným demokratem, poslancem Národního shromáždění a 

zastával vysoké funkce v národně-socialistické straně.      Později působil na postu čs. velvyslance 

v Rumunsku, Jugoslávii a Číně. Po únoru 1948 byl zbaven funkcí a perzekuován. Zemřel v ústraní 

25.7.1953v Plzni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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