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Mediadata 2019 najdete na posledních stranách TECHnews.
Spolupráce 2019 – klikni ZDE

Vážení čtenáři,
dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v loňském roce 
bude vycházet každé tři týdny.
Termíny vycházení TECHnews 2020:
13.1. – 3.2. – 24.2. – 16.3. – 6.4. speciál Konf. PLASTKO Zlín 27.4. – 18.5. speciál 
Konf. FORMY-PLASTY Brno – 8.6. – 29.6. – 7.9. – 28.9. speciál veletrh 
PLASTEX-MSV Brno – 19.10. – 9.11.– 30.11.- 14.12.
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv vám  
nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

Přeji Vám úspěšný rok 2020 – MACH Petr, vydavatel

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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Svět plastů č.1/2020 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST – MSV Nitra vyjde 18. května (uzávěrka 17.4.) 
Svět plastů č.2/2020 - PLASTEX-MSV Brno vyjde 21. září (uzávěrka 21.8.)

Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2020 (22.–23.4.)  
a plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2020 (20.–21.5.)

Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2020 (5.–9.10.)
Svět plastů č.1/2021 - PLASTKO Zlín, FORMY PLASTY Brno,
CHEMPLAST - MSV Nitra vyjde 17. května (uzávěrka 16. 4.)

Svět plastů č. 2/2021 - MSV Brno vyjde 30. srpna (uzávěrka 9. 8.)
Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO ZLÍN 2021 (duben)
a plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2021 (červen)

Mediální partneři plastikářského veletrhu MSV BRNO 2021 (13.–17. 9.)

Spolupráce 2021 - klikni zde

KRAIBURG TPE představuje
NEXT GENERATION Supersoft TPE

Poptávka po extrémně měkkém TPE neustále roste. Abychom dokázali těmto nárokům čelit, představuje 
KRAIBURG TPE nové řešení. Jiné zpracování je další vývojovou fází stávajícího produktu Supersoft TPE 
a bylo upraveno na základě podnětů našich zákazníků a dlouholetých zkušeností, abychom mohli vyhovět 
nárokům a požadavkům v nových oblastech využití. Tato řada je již nyní dostupná po celém světě.

Oblasti využití se neustále rozrůstají a poptávka 
po velmi měkkých, odolných materiálech 
s dlouhou životností je vysoká. Počínaje ortézami 
až po vybavení jízdních kol a uzavírací prvky 
v kosmetice – oblasti použití jsou rozmanité 
stejně jako specifické požadavky na samotný 
materiál. KRAIBURG TPE nyní nabízí novou řadu 
extra měkkého TPE, který vyhovuje poptávce po 
spolehlivém řešení a současně splňuje aktuální 
požadavky a nařízení. Společnost předvídá 
novým materiálům velkou budoucnost, a proto 
budou všechny tři materiálové sloučeniny NEXT 
GENERATION Supersoft TPE uváděny pod novým 
označením THERMOLAST® S.
 
Pro KRAIBURG TPE je spokojenost zákazníků 
na prvním místě, a proto byla nová generace 
materiálu Supersoft TPE vyvinuta na základě jejich 
podnětů. Nové složení materiálů tak sjednocuje 
osvědčené technologie s novými požadavky 
vyplývajícími z praxe. Supersoft TPE se vyznačuje 
příjemným, měkkým povrchem, který se podobá 
lidské pokožce. Tato povrchová úprava má svůj 
původ v nižším rozsahu tvrdosti od 30 do 50 
Shore 00 nebo 45-70 VLRH (Very Low Rubber 
Hardness). Výrazně nižší tendence k separaci 
oleje umožňuje například použití na výrobu 
kvalitních gelových podložek a optimalizuje 
uvolňování materiálu z formy při jeho zpracování.

Dobré mechanické vlastnosti a vynikající zbytková 
tlaková deformace při pokojové teplotě splňují 
požadavky uživatelů. Materiál je zpracovatelný 
jak technologií vstřikování, tak i v oblasti 3D tisku 
a u obou metod může dokonale uplatnit své silné 
stránky. Kromě toho splňují tyto materiálové 
sloučeniny všechna potřebná povolení a normy 
a mohou tak být ihned využívány. Nové materiály 
byly například testovány dle ISO 10993-10 (test 
dráždivosti pokožky). Díky dobré snášenlivosti 
je produkt vhodný pro použití v oblasti 
paramedicíny, kde není nutně vyžadováno 
lékařské osvědčení, jako například na výrobu 
ortéz.
• Shoda základních materiálů dle EU 10/2011 

a Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)
• Shoda dle DIN EN 71-3 pro použití v oblasti 

výroby hraček
• Testováno dle nařízení REACH a RoHS

„NEXT GENERATION Supersoft TPE je pro nás 
důležitým krokem: Naše dlouholeté zkušenosti 
s již etablovaným produktem jsme na bázi 
rozličných požadavků ze strany zákazníků 
nechali plynule přejít do dalšího vývojového 
stádia a jsme rádi, že v podobě THERMOLAST® 
S můžeme představit produktovou řadu, která 
dokonale obstála v testech a vyhovuje všem 

požadavkům v souvislosti s extra měkkým TPE“, 
shrnul Eugen Andert, Product Development 
Engineer ve společnosti KRAIBURG TPE.

Všechny tři produkty NEXT GENERATION 
Supersoft TPE jsou k dispozici v průsvitném 
provedení, zakoupit lze také transparentní 
model ve stupních tvrdosti do 25 VLRH. Nelepivý 
granulát je možné na přání zákazníka individuálně 
zbarvit.

S důvěrou ve zkušenosti: dokonalejší složení materiálů pro extrémně měkké využití.

NEXT GENERATION Supersoft TPE splňuje 
podmínky testování a vyhovuje všem 
požadavkům v souvislosti s extra měkkým TPE.

http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/TECHnews_Svet_plastu_2021.pdf
https://www.kraiburg-tpe.com
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Oběhové hospodářství a udržitelné obaly.
Závazek společnosti Plastiblow.
Od výrobců strojů pro extruzní vyfukování 
také přichází důležitý příspěvek k ochraně 
životního prostředí použitím recyklovaných 
plastových materiálů. Od odpadu k novým 
zdrojům.

Evropa zakazuje používání jednorázových 
plastových výrobků. Mezinárodní organizace již 
dlouho hovoří o rizicích spojených s nadměrným 
používáním těchto materiálů z hlediska 
dopadu na životní prostředí, především pro 
spotřebovanou ropu a emise skleníkových plynů 
(GHG). Nicméně, plasty hrají klíčovou roli při 
ochraně a konzervaci výrobků – od výroby
po spotřebu prakticky v každém odvětví. Odolné, 
bezpečné, hygienické, lehké, odolné
a recyklovatelné plasty si udržují svou důležitou 
funkci v celém dodavatelském řetězci. Pouze 
v Evropě jsou ve více než 50% zboží v oběhu 
použity plastové materiály – k dodání 
neporušených, čerstvých a chráněných produktů 
k finálním spotřebitelům.

Účinný mechanismus
Povědomí o těchto důležitých aspektech, které 
toto odvětví ovlivňuje po celá desetiletí, dalo
do pohybu účinný mechanismus, který vedl 
profesionály k výrobě strojů s nízkou spotřebou 
energie a výrobě lepších obalů. Především 
došlo k výraznému snížení hmotnosti a objemu 
plastových obalů – a to až o 30%. Aspekt, 
který snižuje spotřebu mnoha tun plastových 
materiálů, aniž by byl opomenut význam politiky 
obnovy a recyklace, které uvedla do pohybu řada 
zemí.

Plastiblow, průkopník v oblasti nízké 
spotřeby, nyní také v používání 
recyklovaných materiálů
Společnost Plastiblow, která mezi prvními 
v oboru vyvíjí plně elektrické stroje pro extruzní 
vyfukování s nízkou spotřebou energie, se 
dlouhodobě zasazuje o omezení používání 
primárních plastových materiálů, protože 
vyvinula vícevrstvé koextruzní technologie, 
schopné zpracovávat více recyklovaných 
materiálů při výrobě nových obalů.

Plastiblow je proaktivní pro efektivnější 
obalové řešení
Stále více zákazníků hledá řešení pro chytřejší 
a efektivnější obaly, které šetří energii a snižují 
spotřebu surovin. Základní kombinace účinnosti 
je: čím méně materiálu na výrobu nádob 
(obalů) používám, tím méně energie spotřebuji. 
Snižování hmotnosti, zmenšení odpadu, 
používání více recyklovaných materiálů a menší 
spotřeba energie, to jsou cíle, které si Plastiblow 
vzalo za své a přiblížilo je zákazníkům po celém 
světě.

Plastiblow může zákazníkům poradit, jak snížit 
hmotnost při zachování fyzikálních
a mechanických vlastností obalů (nádob). Může 
upravit nebo studovat design obalů podle 
procesu tváření ve formě. Může navrhnout 
konfiguraci několika extruderů tak, aby 
dosáhly až 7 vrstev materiálu, jako v případě 
potravinářského sektoru. Je možné jemně řídit 
procesní parametry, kterých mohou jejich stroje 
dosáhnout, aby získali vhodné podmínky pro 
snížení hmotnosti a odpadu.

Vysoce spolehlivé plně elektrické extruzní 
vyfukovací stroje pro koextruzi

Vyfukovací stroje Plastiblow nabízejí vysokou 
opakovatelnost díky spolehlivosti servopohonu 
a přesnosti ovládacích prvků.
Design a konstrukce strojů, charakterizovaná 
kvalitou použitých technických řešení, z nichž 
některá jsou chráněna patenty, zahrnuje také 
nižší náklady na údržbu pro použití zvláště 
spolehlivých a přesných mechatronických 
systémů, stejně jako řídicí systémy pro vzdálenou 
diagnostiku procesů z pohledu Průmyslu 4. 0.

Vícevrstvá koextruze jako řešení pro úsporu 
plastů. Ambiciózní cíl, ale pro Plastiblow 
dosažitelný
Scénář zahrnující racionální a odpovědné 
používání plastů, recyklovaných materiálů, 
možnost opětovného použití „post-
spotřebitelské“ pryskyřice ve výrobním 
procesu, pro Plastiblow je již realitou, protože 
nabízí řešení pro výrobu jednovrstvých nebo 
vícevrstvých obalů s využitím recyklovaných 
spotřebitelských plastů (PCR).

Díky technologii Plastiblow je možné získat 
finální produkt, kde recyklovaný materiál 
nepřichází do styku s obsahem obalu, protože 
vrstva recyklátu je uzavřena mezi dvěma 
vrstvami primárního materiálu a vnější vzhled 
obalu tak zůstává esteticky nezměněn. Tloušťka 
střední vrstvy z recyklátu tvoří cca 60-70% 
celkové tloušťky produktu – bez ohledu na 
celkovou tloušťku nádoby. Vnitřní a vnější 
vrstvy jsou vyrobeny z primárního materiálu, 
obvykle z HDPE, o tloušťce cca 10–20%, tedy 
při extrémně nízkém množství primárního 
materiálu. Tloušťka vrstev primárního materiálu 
je zásadní pro optimalizaci dvou protichůdných 
potřeb: na jedné straně snaha snížit množství 
použitého primárního materiálu, na druhé straně 
nutnost zaručit dobré a homogenní rozložení, 
aby měl výsledný produkt z hlediska estetiky 
tradiční (nezměněný) vzhled. Přiměřená tloušťka 
vnitřní vrstvy dále umožňuje udržovat vysoké 
požadavky na svařovací vlastnosti výrobků 
a zabraňuje kontaminaci obsahu produktu 
s použitým recyklovaným materiálem ve střední 
vrstvě obalu.

Testy a experiment to potvrzují
Série testů prováděných ve spolupráci se 
společností GCR Group, lídrem v Evropě, 
a globálním referenčním kritériem pro vývoj 
ekologicky udržitelných sloučenin (compoundů)
a minerálních masterbatchů pro plastikářský 
průmysl, prováděných na elektrických strojích 
Plastiblow, potvrdila, že všestrannost 
v používání recyklovaných materiálů je optimální. 
I při použití alternativních surovin dosahují stroje 
Plastiblow výroby produktů s nezměněnými 
vlastnostmi, při zachování určených časů cyklů 
a rychlosti výroby.

Zvýšení produktivity, snížení spotřeby energie, 
zvýšení podílu použitých recyklovaných 
materiálů: Můžeme konstatovat, že závazek 
Plastiblow k oběhovému hospodářství ve 
výrobě obalů udržitelným způsobem byl do 
značné míry dosažen.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na: 
plastiblow@plastiblow.it
Nebo naše zastoupení pro ČR a SR – 
společnost 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.: 
info@1plastcompany.cz (www.1plastcompany.cz)

OUTSIDE MIDDLE INSIDE

mailto:plastiblow%40plastiblow.it?subject=
mailto:info%401plastcompany.cz?subject=
http://www.1plastcompany.cz
https://www.plastiblow.it/
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Budoucnost, která má jméno 222 012 111 | www.csobleasing.cz

S naší výhodnou sazbou vám úrok na nový vůz
nepřeroste přes hlavu. Seznamte se s Autopůjčkou!

  Účelová půjčka na nová i ojetá 
auta (maximálně do 7 let stáří).

  Výhodná úroková sazba od 2,89 %.

  Unikátní služby FLEXI splátka
a AUTOPILOT asistence.

  Balíček pojištění KOMPLEX.

Úroková 
sazba od

 2,89 %

ČSOB Leasing, a. s. Na Pankráci 310/60, 
140 00 Praha 4, e-mail: info@csobleasing.cz  Nejedná se o návrh smlouvy.
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ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností 
Československé obchodní banky, členem 
skupiny ČSOB a významné nadnárodní 

skupiny KBC. Poskytuje finanční služby podni-
katelům i soukromým osobám, v oblasti finan-
cování osobních, užitkových a nákladních auto-
mobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních 
celků a výpočetní techniky.

Hledáme chytrá řešení – inovujeme produkty
Stejně tak, jako inovují procesy technologové, 
snaží se o inovaci i finanční instituce. Příkla-
dem je inovovaný program Strojař, přinášející 
zákazníkům modulární individualizaci finálního 
finančně-poradenského řešení, jinými slovy - 
vhodný produktový mix, včetně všech doplňko-
vých služeb.
Šetříme váš čas i peníze – program Strojař 
v praxi
„Díky úzké spolupráci s dodavateli technologií si 
můžeme dovolit nabídnout zákazníkovi variabili-
tu v nastavení parametrů smlouvy dle jeho před-
stav,“ říká Pavlína Šiknerová z Centra dotačního 
poradenství ČSOB Leasing.
Na základě výstupů investičního poradenství 
je možné dohodnout odklady splátek, připravit 
sezonní kalkulace dle vývoje cash flow klienta. 
Samozřejmostí je výhodné pojištění na míru. 
Pokud klient preferuje užívání stroje před jeho 
vlastnictvím, nabízí společnost ČSOB Leasing 
operativní pronájmy strojírenských technologií. 
„Financujeme i použité technologie a generální 

opravy použitých strojů a zařízení. Rychlé vyří-
zení smlouvy jsme schopni garantovat díky širo-
ké síti regionálních poboček,“ doplňuje Pavlína  
Šiknerová.
Co se týče spolupráce s dodavateli, nabízí ČSOB 
Leasing kompletní řešení při financování sklado-
vých strojů.
„Od ostatních společností nás odlišuje nabídka 
služeb Centra dotačního poradenství, které za-
hrnují informační servis o novinkách a dotačních 
výzvách cílených dle podnikatelského zaměření 
klienta, posouzení projektového záměru, zpraco-
vání dotační žádosti a další konzultační činnost 
v průběhu hodnocení žádosti a realizace projektu. 
Přínosem pro klienta je zejména kombinace do-
tačního poradenství a financování investice pod 
jednou střechou,“ vysvětluje Pavlína Šiknerová
Expandujte s námi
Strojírenskými společnostmi je hojně využívána 
dotační podpora v gesci Ministerstva průmys-
lu a obchodu - Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Za zmínku rozhodně stojí aktuální výzva progra-
mu OPPIK-Expanze, který sice není „klasickým“ 
dotačním programem, přesto ale může význam-
ně pomoci. Ve spolupráci s ČMZRB nabízí ČSOB 
Leasing podnikatelům ve zpracovatelském prů-
myslu*, stavebnictví, obchodu, dopravě, sklado-
vání i cestovním ruchu finanční nástroj - kombi-
naci úvěrů, umožňující financování pořizované 
investice s 0% úrokem, tzn. bez vícenákladů. 
Díky bezúročnému úvěru ČMZRB a finančnímu 
příspěvku na úvěr ČSOB Leasingu klient ušetří 

úrok, který představuje celkově většinou cca  
6 - 15 % investice.
Expanze má i řadu dalších benefitů - např. 
možnost odkladu splátek až na 3 roky, absen-
ci výběrového řízení, minimum administrativy 
související s podáním žádosti. Podstatnou výho-
dou pro klienta je také mnohem rychlejší a lev-
nější administrace projektu oproti dotacím, do 
měsíce může dojít k uzavření úvěrových smluv. 
„Navíc, v ČSOB Leasingu zajistíme vše za klienta, 
a to zdarma, prostřednictvím Centra dotačního 
poradenství. Pro každého dokážeme najít cestu 
k úspoře nákladů,“ uzavírá Pavlína Šiknerová.
Pod programem lze pořídit veškeré technolo-
gie a stroje, je možno profinancovat pořízení 
či rekonstrukci budovy, za určitých podmínek 
i osobní a užitkové automobily.
Pro bezplatnou konzultaci mohou klienti využít 
specialisty z Centra dotačního poradenství.

Úvěr s nulovým úrokem? Ano!

 222 012 111 | www.csobleasing.cz

ČSOB Leasing partner ČMZRB v programu OPPIK Expanze.

Využijte výhodné projektové 
financování s veřejnou podporou
 
Spojte se s námi a kontaktujte Centrum 
dotačního poradenství ČSOB Leasing.

Více informací k získáte na csobleasing.cz nebo 
na e-mailu dotace@csobleasing.cz

Využijte výhodné projektové 
f á í
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Kontakt:

Centrum dotačního poradentství  
ČSOB Leasing,

Tel.: 731 533 028, 736 513 554 
E-mail: dotace@csobleasing.cz

* nevztahuje se na průmysl syntetických vláken
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S naší výhodnou sazbou vám úrok na nový vůz
nepřeroste přes hlavu. Seznamte se s Autopůjčkou!

  Účelová půjčka na nová i ojetá 
auta (maximálně do 7 let stáří).

  Výhodná úroková sazba od 2,89 %.

  Unikátní služby FLEXI splátka
a AUTOPILOT asistence.

  Balíček pojištění KOMPLEX.

Úroková 
sazba od

 2,89 %

ČSOB Leasing, a. s. Na Pankráci 310/60, 
140 00 Praha 4, e-mail: info@csobleasing.cz  Nejedná se o návrh smlouvy.
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Uchopovač OnRobot VGC10 pomohl společnosti 
Designed Mouldings zvýšit produktivitu
a vyrovnat se s následky COVID-19

OnRobot, vedoucí dodavatel ucelené řady 
robotických nástrojů pro kolaborativní aplikace, 
uvedl, že Designed Mouldings, australská 
společnost specializující se na vstřikování plastů 
a výrobu plastových uzávěrů a těsnění pro 
obalový průmysl, zkrátila dobu výrobního cyklu 
a zvýšila svoji produktivitu díky podtlakovému 
uchopovači VGC10.

Společnosti prudce narostl počet objednávek 
poté, co byly vzhledem k pandemii COVID-19 
uzavřeny hranice, narušené globální dodavatelské 
řetězce a australské firmy se obrátily na lokální 
výrobce. Po analýze procesů a identifikaci časově 
příliš náročného manuálního vkládání podložek 
do plastových víček se Designed Mouldings 
rozhodla pro automatizaci tohoto úkolu.

Elektrický podtlakový uchopovač OnRobot 
VGC10 představoval pro kolaborativní aplikaci 
jednoznačnou volbu. Díky neomezeným 
možnostem nastavení dle aktuálních potřeb 
je kompaktní a lehký uchopovač ideální do 
stísněných prostředí a lze jej v rámci provozu 
využít na více úkolů.

Uchopovač VGC10 integrovaný s kobotem 
Techman Robot pracuje jako samostatná 

jednotka, nevyžaduje externí přívod vzduchu 
ani kabelážní či trubkové systémy, čímž 
urychluje zprovoznění a snižuje náklady na 
údržbu. Umožňuje vytvořit kolaborativní 
aplikaci s minimálním půdorysem, jež lze 
snadno zprovoznit prakticky kdekoliv. Důležitým 
faktorem je, že může pracovat v bezprostřední 
blízkosti lidí a nevyžaduje bezpečnostní zábrany. 
Nastavení uchopovače VGC10 bylo poměrně 
rychlé: Designed Mouldings dokončil instalaci 
a programování za pouhé tři dny.

„Uchopovač OnRobot VGC10 snadno zkompletuje 
20 000 kusů za 24 hodin – tj. třikrát rychleji, než při 
manuálním zpracování. Díky neustálému přílivu 
zakázek očekáváme návratnost investice za šest 
měsíců,“ uvedl Paul Neumeyer, výkonný ředitel 
společnosti Designed Mouldings. Společnost 
zaznamenala snížení odpadu materiálu o cca 2 % 
a zaměstnanci jsou navíc osvobozeni od rutinní 
práce, což jim umožňuje soustředit se na úkoly 
s vyšší hodnotou.

Vzhledem k úspěšné implementaci VGC10 
plánuje Designed Mouldings automatizaci 
dalších manuálních procesů. Společnost 
konkrétně plánuje využívat uchopovač OnRobot 
RG2 k montáži filtrů pro zdravotnická zařízení.

Video z Designed Mouldings k dispozici zde.

O Designed Mouldings
Australská společnost Designed Mouldings 
byla založena v roce 1976 s cílem dodávat 
kvalitní komponenty na bázi vstřikovaných 
plastů za konkurenceschopné ceny zejména 
do farmaceutického průmyslu. Její výrobní 
zařízení o rozloze 2 000 m2 z roku 1992 se 
nachází v Sydney a slouží především na výrobu 
vstřikovaných plastových výrobků.

V současné době disponuje 18 vstřikolisy různé 
velikosti umožňující vyrábět jednodílné nebo 
vícedílné komponenty.

O společnosti OnRobot
Produktové portfolio OnRobot představuje široký 
sortiment nástrojů pro kolaborativní aplikace, 
včetně elektrických a podtlakových uchopovačů, 
oceňovaného uchopovače Gecko, F/T senzorů, 
2,5D kamerových systémů, šroubováku, brusky 
a měničů nástrojů. Tato nová šíře nabídky firmy 
OnRobot umožňuje rychlejší a jednodušší 
automatizaci aplikací jako balení, kontrola kvality, 
manipulace s materiálem, obsluha strojů, montáž 
a povrchové úpravy. Vedle své centrály v dánské 
Odense má společnost také pobočky v Dallasu, 
Soestu (v Německu), Barceloně, Varšavě, 
Šanghaji, Tokiu, Soulu, Singapuru a Budapešti. 
V České republice jsou produkty OnRobot 
dodávány partnerskými společnostmi AMTECH, 
DREAMland, EPO MACHINERY, EXACTEC, Petr 
Kovanda a Rob4Job s.r.o. Pro více informací 
navštivte: http://www.onrobot.com.

Očekávaná návratnost investice do kolaborativní aplikace je 6 měsíců.

https://www.frimo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LnIkvAYJahU
http://www.onrobot.com
http://www.onrobot.com
http://www.rosler.com
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Oslovte napřímo a ihned 1500 plastikářských subjektů

VYUŽIJTE ONLINE MAILING plastikářského zpravodaje TECHnews, prolinkovaný na 
Vámi určenou webovou adresu

-individuální TECHnews mailing

obsahující jen a pouze vaši inzerci a PR vaší firmy
Vaše informace se v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním firmám, 

distributorům, prodejcům

Tento mailing lze realizovat i mimo standardní vydání TECHnews
cena 29000,– Kč

-mailing, který je součástí vydání TECHnews

Vaše komerční sdělení je součástí těla mailu
cena 19000,– Kč

Při dvou a více opakováních výrazné slevy

Jednací jazyky: 
čeština a angličtina

On-line přihláška a podrobné informace:
www.polymer-composites.cz 

Vložné na konferenci: 
3950 Kč
Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN)  
s příspěvky účastníků konference s přiloženým CD,  
obědy, občerstvení v průběhu konference  
a společenský večer.

Termíny:

•  přihlášky příspěvků s krátkým abstraktem (cca 300 slov) 
do 28. 2. 2021

•  potvrzení o přijetí příspěvků zašle pořadatel  
do 31. 3. 2021

•  přihláška propagačních aktivit   
do 31. 3. 2021

•  úplný text přijatých příspěvků pro vytištění ve sborníku   
do 30. 4. 2021

Kontaktní adresa:
pc2021@polymer-composites.cz

Místo konání a rezervace ubytování:
LH Hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, Tábor
www.lhdvoraktabor.cz; +420 381 212 221
Ubytování není hrazeno z vložného.

pořádají

mezinárodní konferenci

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2021

16. – 17. června 2021

Česká republika, Tábor

Cílem konference je seznámit účastníky  

s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie 

kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, 

výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.

Tématické zaměření konference:

• vývoj materiálů a jejich vlastnosti 

• technologie zpracování 

• nanokompozity

• inovační aplikace 

• konstrukce a výpočty 

Zvláštní sekci budou tvořit postery pro 
prezentaci studentských, magisterských  
a doktorských vědecko-výzkumných prací.

Firmy mají možnost propagace  
v jednoduchém výstavním prostoru,  
inzerce v pozvánce a ve sborníku  
a formou distribuce firemní literatury:
• prezentace příspěvku  v ceně vložného

• umístění posteru  v ceně vložného

• výstavní prostor (panel a stůl)  8 000 Kč

• inzerce v programu (formát A5, barevně) 5 000 Kč

• inzerce ve sborníku (formát A4, barevně) 7 000 Kč

• umístění loga na obálce sborníku 6 000 Kč

• distribuce propagačních materiálů 1 500 Kč

MEZINáROdNÍ KONFERENCE

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2021
SPOLEK PRO TECHNICKOU POdPORU  
A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ

Odborná skupina – Mechanika kompozitních 
materiálů a konstrukcí 
České společnosti pro mechaniku

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

OUR EXPERIENCE 
YOUR SOLUTIONS
 HIGH PERFORMANCE POLYMERS

PA6, PA6.6, PA6.10, 
PA6.12, PPA , other high 
temperature PA and 
special PA blends

Special PA6.6-based 
compounds

Post-industrial 
recycled PA6 
and PA6.6

PBT

POM

PA and PBT flame 
retardants

TPEs

PPS

PA6.6 and other high 
temperature PA 

http://www.svetplastu.eu
http://www.radicigroup.com
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Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2021 (13. - 17.9.) 
a plastikářské konference PLASTKO Zlín 2021 (duben)  

                      
Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2021 (květen) 

 
s distribucí také na veletrhu Chemplast-MSV Nitra 2021 (25. - 28.5.)  

 
Kolín, listopad 2020 

 
Vážení dlouholetí klienti, obchodní přátelé, 
 
opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a 
znásobte komerční dopad vaší prezentace jejím umístěním do titulu Svět plastů – odborného časopisu 
etablovaného v českém plastikářském segmentu. Pro online komunikaci můžete zdarma využít 
newsletter TECHnews. 
 

Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl -  
 
 

 č.1/2021 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra  
vyjde 17. května (uzávěrka 16.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských 
veletrzích a konferencích, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních 
materiálů 
 
č.2/2021 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 30. srpna (uzávěrka 9.8.)  jako speciál a mediální 
partner veletrhu v bezkonkurenčním nákladu 10000 výtisků, s masivní předveletržní distribucí v rámci 
ČR. Na Výstavišti pak po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele a 
rovněž ze samostatného stánku Světa plastů. Termínově tedy s možností včasného anoncování a 
pozvání na váš stánek. 

  
Svět plastů je distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem T+T 
Technika a trh v rámci celé jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější 
nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních 
zákazníků.  
 
Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu 
zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským 
klastrem (www.plastr.cz). 
 
Objednávku zašlete laskavě na adresu: 
Svět plastů  – mach agency s.r.o., Vrchlického 951, 280 00 Kolín 4 
    
Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu: 
mach@machagency.cz 
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci 

MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.  
           

       

ZDE náhled Světa plastů číslo 22, listopad 2020

mach@machagency.cz

Ceník inzerce 2021
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) 

Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) 

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu

1/1 celá strana  
190 x 270

2 sloupce
128 x 30
podval

3 sloupce
193 x 30
podval

3 sloupce
193 x 40
podval

1 sloupec
58 x 60
square

2 sloupce
120 x 60
square

barevné provedení
39 000,-

černobílé provedení  
31 000,-

3 500,- 5 000,- 5 500,- 2 200,- 4 400,-

1/2 strany  
190 x 132

barevné provedení
24 000,-

černobílé provedení  
20 000,-

1/4 strany *) 
92 x 132

barevné provedení
17 000,-

černobílé provedení  
14 000,-

*)
 m

in
im

ál
ní

 m
ož

ný
 r

oz
m

ěr

n součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
n distribuce on-line v pdf formátu

n periodicita – 1 x za tři týdny
n distribuce na cca 1 500 plastikářských e-mail adres

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

1/ Full Banner 468x60 px 
 7000,-/měsíc

2/ Square 250x250 px 
 6000,-/měsíc

3/ Square button 125x125 px 
 5000,-/měsíc

4/ Skyscraper 120x600 px 
 7000,-/měsíc

1

2

34

&

červen

http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_22_WEB_2020.pdf
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-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz. 
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu. 

TECHTECH  news  
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv vám 
nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

Termíny vycházení TECHnews 2021:
11. 1.–1. 2.–22. 2.–15. 3.–5. 4. _speciál Konf. PLASTKO Zlín – 26. 4.–17. 5. _speciál Konf. 
FORMY-PLASTY Brno – 7. 6.–28. 6.–6. 9. _speciál veletrh PLASTEX-MSV Brno 
– 27. 9.–18. 10.–8. 11.–29. 11.–13. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.

PLASTINUM™ pro pokrok v plastech

http://svetplastu.eu/
https://www.linde-gas.cz/cs/industries/plasticandrubber/plastic_and_rubber.html?utm_source=machagency&utm_medium=banner&utm_campaign=web&utm_content=bottombanner

