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Děkujeme všem
našim obchodním partnerům
a odběratelům za dobrou spolupráci
v letošním roce a přejeme Vám
klidné prožití Vánočních svátků a vše
nejlepší do Nového roku 2016 !
Váš

Jak máme otevřeno ? Akce-doprava zdarma!
Vážení odběratelé, oznamujeme Vám, že v období
od 24.12.2015 do 3.1. 2016 bude naše firma
z důvodu čerpání celozávodní dovolené uzavřena.
Naposledy v tomto roce
budeme
mít otevřeno ve středu
23.12.2015 ve standardní
otevírací době od 7.00
hod. do 15.30 hod.
V novém roce budeme mít
otevřeno
od
pondělí
4.1.2016.
Náš centrální sklad bude
po
dobu
čerpání
celozávodní
dovolené
zcela
uzavřen.
V naléhavých případech nás prosím kontaktujte
prostřednictvím e-mailu akplast@akplast.cz.

Uvažujete před koncem roku o nákupu svářecí
techniky na plasty, plachty, folie, doplňků či
příslušenství? Chcete nakoupit výhodně a ještě
ušetřit? Využijte aktuální akce na našem odborném
specializovaném e-shopu se svářečkami a
ohýbačkami www.pristrojenaplasty.cz, kde kromě
širokého sortimentu
kvalitních výrobků
za dobré ceny navíc
po celý prosinec
nabízíme dopravu
zdarma! Akce je
platná pro všechny
došlé objednávky
v hodnotě nad 5000
Kč včetně DPH,
které obdržíme do
půlnoci 31.12.2015!
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NOVINKA – ohýbačka plastů GT 1010 W !
Zajímavou novinkou v našem širokém dodavatelském
programu přístrojů na zpracování plastů představuje
kompaktní manuelní ruční ohýbačka s integrovaným
spodním a horním ohřevem typu GT 1010 W.
Tato ohýbačka je určená
k
bezkontaktnímu
ohýbání, jak plastových
průhledných,
tak
i
neprůhledných
desek.
Zařízení
umožňuje
ohýbání
většiny
termoplastů jako např.
PMMA, PC, PET, ale i
PP,
PE,
PVC
aj.
Zdánlivě malý výkon dokáže ohýbat desky o
tloušťkách cca 0,2 - 15 mm (v závislosti na použitém
typu materiálu) při velmi nízké spotřebě elektrické
energie, která je pouhých 800 W. Přístroj má
čtyřřádkový LCD displej s uživatelsky příjemným

Úprava rozměrů PE !
S platností od 1.12.2015 došlo k mírné úpravě
standardních rozměrů dodávaných desek PE500 a
PE1000. Stávající standardní
rozměr 2050x1250 mm byl
z výrobně technologických
důvodů
změněn
na
2030x1250 mm. Všechny
ostatní standardní rozměry,
tj. 2050x1020, 3050x1020,
3050x1250 a 4050x1020
mm zůstávají beze změny.
Současně
si
Vám
dovolujeme připomenout možnost dodávek přířezů na
míru z těchto materiálů za výhodné ceny a to již
v množství od 1 ks.

rozhraním a je vybavený knihovnou parametrů s
funkcí záznamu a editace až na 99 individuálních
nastavení. Další funkce jsou možnost spuštění
vyhřívání v neomezeném režimu, odpočítávání do
konce ohřevu, sčítání ukončených pracovních cyklů,
zvukový signál ukončení procesu a možnost regulace
topného výkonu během provozu. Konstrukce přístroje
je vyrobena ze slitiny eloxovaného hliníku a díky
tomu je tuhá a lehká. Za zmínku stojí i pracovní
plocha, která je z tvrzeného skla a výhodou je
nesporně i koncový odnímatelný doraz, který je již v
ceně. Bližší informace o této novince najdete na našem
e-shopu www.pristrojenaplasty.cz

Sjednocení cen PP/PE
Máme pro Vás příznivou zprávu! Zatímco doposud
byly naše ceny extrudovaných desek PP a PE v kvalitě
A1 rozděleny do dvou cenových úrovní již od 12 mm
výše pro PP a 20 mm
výše pro PE-HD, nyní
došlo k rozšíření a
sjednocení
tlouštěk
desek prodávaných
v nižší cenové úrovni.
Aktuálně
tedy
nakoupíte desky PP i
PE-HD v nižší cenové úrovni v nejprodávanějších
tloušťkách 1-20 mm pro oba materiály. Toto
sjednocení cen vede k větší přehlednosti a
zjednodušení všech kalkulací a současně Vám přináší
významné finanční úspory při nákupu našich desek
z těchto materiálů!

Významní občané Ledče n.S. –
Jaroslav Foglar !
Kdo by neznal zřejmě nejslavnějšího českého
spisovatele mnoha knih pro mládež Jaroslava
Jestřáb! Méně známý je již fakt, že Jaroslav
dojížděl se členy svého oddílu tábořit do
Sázavy, vzdálená od Ledče n.S. pouhých cca 2
inspiraci pro některé ze svých knih se
jsou zřejmě Hoši od Bobří řeky. Sluneční
procházkou z centra města a najdete zde i
na tomto místě. Každoročně v červenci se

skauta, vedoucího oddílu organizace Junák a
Foglara, známého též pod přezdívkou
Foglar v letech 1925-1945 pravidelně v létě
Sluneční zátoky, která se nachází v ohbí řeky
km proti proudu řeky . Zde také čerpal
skautskou tématikou, z nichž nejznámější
zátoka je dnes snadno dostupná příjemnou
památník připomínající Foglarovo působení
zde koná setkání jeho příznivců.
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