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Vážení obchodní partneři, naše obchodní oddělení 

i sklady budou ve dnech 27.12. 2016 až 

30.12.2016 z důvodu údržby našeho centrálního 

informačního systému a čerpání celozávodní 

dovolené uzavřeny.  
 

Provozní doba naší společnosti ke konci    roku  

je z tohoto důvodu následující:  

pátek 23.12. 7.00-15.30 hod. 

úterý 27.12. zavřeno 

středa  28.12. zavřeno 

čtvrtek  29.12. zavřeno 

pátek  30.12. zavřeno 

pondělí  2.1. 7.00-15.30 hod. 

 

 

Prosíme, vezměte tuto skutečnost do úvahy při 

plánování Vašich objednávek! 

                           

 

Radostná zpráva proběhla naší firmou ve středu 

14.12. Naší kolegyňce Lence Tomkové a jejímu 

partnerovi Jindrovi se narodila holčička Klárka. 

Přejeme miminku do života hodně zdraví a štěstí a 

rodičům jenom samou radost! 
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Nevíte, co letos nadělit sobě nebo své firmě pod 

stromeček? Připravili jsme pro Vás zvýhodněné 

vánoční sady oblíbených 

profesionálních horkovzdušných 

ručních svářeček renomovaných 

značek HSK a LEISTER. Na své 

si přijde opravdu každý, protože 

u každé značky si navíc můžete 

vybrat mezi sadou pro svařování 

plastů/autoplastů nebo sadou na 

plachty/folie. Složení vánočních akčních sad je pečlivě 

vybráno, aby byl zajištěn maximální užitek pro Vaše 

použití. Cenově jsou přitom 

sady zvýhodněny oproti nákupu 

po jednotlivých komponentech. 

A navíc – svojí nízkou cenou se 

vánoční akční sady snadno 

vejdou do účetního limitu pro 

jednorázový a okamžitý odpis 

pro snížení daňového základu!  

Posuďte tedy výhodnost naší nabídky sami: 

 

Popis vánoční akční sady 
Standardní cena při nákupu 

jednotlivých komponentů bez DPH 
Vánoční akční 
sada bez DPH 

Vánoční set HSK300 – plasty 11 714 Kč 9 490 Kč 

Vánoční set HSK 300 – plachty a folie 10 640 Kč 9 490 Kč 

Vánoční set LEISTER TRIAC ST - plasty 10 789 Kč 9 990 Kč 

Vánoční set LEISTER TRIAC ST – plachty a folie 10 739 Kč 9 990 Kč 

 

Podrobnější informace o akční nabídce a technické 

informace a popisy vánočních sad v akci naleznete na 

stránkách našeho e-shopu www.pristrojenaplasty.cz. 

Platnost této vánoční akce je pro objednávky došlé do 

31.12.2016 nebo do vyprodání zásob. Neváhejte! 

 

 

 

            JJJsssmmmeee   eeekkkooolllooogggiiičččtttííí   !!!    MMMuuuzzzeeeuuummm   ppplllaaassstttůůů   !!!  

 

Ekologie je trendem naší doby! Abychom i my 

přispěli svým dílem k nižšímu zatížení životního 

prostředí, pořídili jsme si pro přesun menších výrobků, 

balíků či různého nákladu  v rámci naší 

vnitropodnikové přepravy elektrickou tříkolku značky 

Bennycargo v krásném vínovém barevném odstínu. 

Tento moderní pomocník bez problémů, hluku a 

exhalací  a s minimálními náklady na provoz uveze až 

400 kg nákladu a mezi našimi expedičními pracovníky 

si rychle získal velkou oblibu. Kdo by se chtěl 

přesouvat mezi jednotlivými halami po našem firemní 

areálu pěšky, 

když se může 

pohodlně 

vézt a navíc 

zcela 

ekologicky! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                   

Věděli jste, že i plasty již mají svoje muzeum? 

Netradičně k tomuto tématu přistoupil spolek 

nadšenců z německého Porýní, který byl 

založen v roce 1986 předními 

odborníky, vědci, pedagogy a firemními 

manažery z oboru s cílem dokumentovat 

vědecký, technický, hospodářský a 

kulturní význam plastů v minulosti i současnosti. Akt 

uálně má muzeum ve svých sbírkách přes 14 000 kusů 

nejrůznějších předmětů denní 

potřeby,  vybavení domácnosti, 

nábytku, telekomunikačních 

prostředků, elektroniky i hraček 

z období od počátku 20. století až 

po současnost. Zvláštností též je, 

že muzeum nemá svoje sídlo 

v klasické podobě, ale působí 

 mobilní formou putovních výstav 

po celém Německu. Komu se nechce do Německa, 

může si prohlédnout přes 8 000 exponátů ve 

zdokumentované virtuální podobě na webu muzea 

www.deutsches-kunststoff-museum.de  
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