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Aktuální vydání Světa plastů číslo 24 -
MSV Brno 2021 ke stažení zde.

You may download The World of Plastic No. 24 - 
MSV Brno 2021 in PDF HERE.

Plně elektrický systém studených kanálů 
maximalizuje flexibilitu a přesnost při vstřikování LSR

Nový plně elektrický systém studených kanálů 
s jehlovým ventilem SMARTshot E od společnosti 
ELMET zajišťuje pomocí jehel trysek se 
servomotorovým pohonem maximální flexibilitu, 
přesnost a regulovatelnost při vstřikování 
dvousložkových tekutých silikonových kaučuků 
(LSR) do forem s více dutinami. Doplňuje nabídku 
studených vtokových systémů SMARTshot 
od společnosti ELMET pro Liquid Injection 
Molding (LIM), která s typem P zahrnuje také 
pneumatickou verzi a s typem PE hybridní verzi 
s pneumatickým pohybem jehly a elektrickým 
nastavením zdvihu.
 
U moderního typu SMARTshot E zajišťují pohyb 
a polohování jehel při otevírání a zavírání 
trysek kompaktní bezkartáčové stejnosměrné 
servomotory. 

Umožňují velmi rychle a rovnoměrně 
prostřednictvím 18,5“ barevného displeje nastavit 
příslušnou polohu jehly s přesností 0,002 mm 
a kdykoli získat zpětnou vazbu o aktuální poloze. 
Díky časům otevření a zavření v setinách sekundy 
lze dokonale synchronizovat a přesně vyvážit 
pohyby jehel během vstřikování až do 16 dutin. 
V porovnání s alternativními řešeními přitom 
servomotory, které neprodukují téměř žádné 
odpadní teplo a vyžadují málo místa pro instalaci, 
umožňují také výrazně menší vzdálenost dutin, 
minimálně 44 mm, pro konstrukci kompaktních 
forem.

Předností systému SMARTshot E, která šetří čas, 
je připojení pomocí miniaturních průmyslových 
zástrček, které se téměř neopotřebovávají 
a které vydrží i častou montáž a demontáž. Další 
usnadnění a bezpečnost přináší optimalizovaný 
management kabelů v kabelovém svazku, 
který lze po odpojení motorových přípojek 
demontovat jako celek, aniž by musel práci 
provést přímo elektrikář. Při opětovné montáži 
zabraňuje nesprávnému zapojení kabelových 
spojů. Maximální bezpečnost obsluhy zajišťuje 
také přehledná správa receptur s možností 
importu a exportu a integrovaný systém 
oprávnění se správou uživatelů.

Společná pro všechny verze SMARTshot je 
možnost kalibrace každé jednotlivé trysky pro 
nastavení chování při plnění, obzvláště dlouhé 

vedení jehly a 100% ochrana proti zkroucení jehly, 
jejíž špička je součástí obrysu tvarové dutiny. 
Inovativní chladicí systém a tepelné oddělení 
studeného kanálu a strany formy zajišťují stabilní 
procesy. Díky tomuto principu je téměř zcela 
eliminován výrobní odpad, jako jsou nálitky nebo 
zvulkanizovaný materiál v soustavě rozvodů.
Společnost ELMET Elastomere Produktions- 
und Dienstleistungs GmbH, Oftering/
Rakousko, založená v roce 1996, je mezinárodně 
úspěšný vývojář a výrobce dávkovacích systémů 
LSR, plně automatizovaných vstřikovacích forem, 
studených vtokových systémů s jehlovými 
ventily a zařízení na klíč pro zpracování silikonů 
a kaučuků. Společně s obchodní a servisní 
pobočkou ELMET North America, ELMET Greater 
China a ELMET Japan zaměstnává firma přibližně 
200 pracovníků.

„Nástroj. Dávkovací technika. Výroba dílů. 
Úlohy. Smart Silicone Solutions od firmy 
Elmet vzbuzuje nadšení,“ tak zní nová 
základní idea společnosti ELMET.

Další informace:
Veronika Rensch, marketingový a komunikační 
management
ELMET Elastomere Produktions- und 
Dienstleistungs GmbH
Tulpenstraße 21, 4064 Oftering, Rakousko
Tel.: +43 (0) 7221 / 745 77-167;
e-mail: marketing@elmet.com

Nový plně 
elektrický špičkový 
systém studených 
kanálů SMARTshot 
E pro vstřikování 
LSR umožňuje 
dokonalé vyvážení 
při plnění 
vícenásobných 
forem až se 16 
dutinami. © ELMET

SMART S I L ICONE SOLUT IONS

http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_24_WEB_2021.pdf
http://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
https://www.elmet.com/
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62. Mezinárodní strojírenský veletrh
ukázal, kam se průmysl posunul za dva roky

„Ozubená kolečka MSV do sebe tentokrát 
nezapadala jako obvykle. I přes řadu bariér 
a nepříznivých okolnosti se podařilo připravit 
největší veletržní strojírenskou akci tohoto 
roku v regionu střední Evropy. Věřím, že 
příští strojírenský veletrh se již bude konat ve 
standardních podmínkách a ve standardním 
rozsahu,“ zhodnotil 62. ročník MSV generální 
ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Přes složité podmínky na MSV dorazili VIP 
hosté i ze vzdálených zemí
Poprvé se na MSV prezentovaly oficiálními 
expozicemi Japonsko a Indonésie. Na veletrh 
přicestovala indonéská vládní a obchodní 
delegace. Společné oficiální stánky zaštítěné 
vládou nebo proexportní institucí na MSV 2021 
otevřely také Tchaj-wan, Rakousko, Polsko, 
Francie a Slovensko. Veletrh navštívili rovněž 
velvyslanci a členové diplomatického sboru. Mezi 
VIP hosty veletrhu nechyběli ani zástupci české 
vlády. Na expozicích veletrhu a na Sněmu Svazu 
průmyslu a dopravy s podnikateli diskutovali 
předseda vlády Andrej Babiš, místopředseda 
vlády, ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel 
Havlíček a ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Na 
dotazy ohledně vývoje pandemie a případného 
lockdownu odpovídal ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch.

Česká národní expozice podruhé
Před dvěma lety měla na MSV premiéru Česká 
národní expozice s mottem Czech Republic: 
The Country For The Future. Letos se expozice 

Po loňské pauze vynucené pandemií brněnské výstaviště znovu přivítalo největší 
středoevropský veletrh průmyslových technologií. MSV 2021 se konal v nezvyklém 
listopadovém termínu a v omezeném rozsahu, ale zachoval si kvalitu a znovu ukázal 
nejvyspělejší technologie a fenomény proměňující průmyslovou praxi – inteligentní 
robotiku, internet věcí, 3D tisk, firemní datové systémy i řízení pomocí umělé inteligence. 
Expozice 1 016 vystavujících firem z 35 zemí si za pět dní prohlédlo více než 35 tisíc 
návštěvníků.
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Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. získala 
výhradní autorizaci pro český trh na další čtyři roky
Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. je jedinou českou společností, které se podařilo získat 
čtyřletou výhradní autorizaci od společnosti ExxonMobil pro český trh.
Jednatelka společnosti, paní Jana Sidunová komentuje danou skutečnost následovně:
“Snažíme se o nárůst prodeje a vysoký standard zákaznického servisu. Naše výsledky se meziročně neustá-
le zlepšují a již nyní plánujeme další investice do rozvoje naší společnosti a celkově do značky Mobil. Jsme 
rádi, že se nám podařilo od roku 2011 získat postavení na trhu, a že jsme za to byli společností ExxonMobil 
oceněni.”
Chcete li tedy mít jistotu koupě originálního produktu a nadstandardní zákaznický servis, obraťte se 
na Maier & Korduletsch Maziva – partnerství, které nedrhne.

Akvizice Chemetallu dokončena
Ludwigshafen, Německo – 5. ledna 2017 – 
Koncern BASF dokončil akvizici Chemetallu, spo-
lečnosti na globální povrchové úpravy spadající 
původně pod firmu Albermale. Díky tomuto kroku 
divize BASF Coatings rozšiřuje své portfolio, aby 
byla poskytovatelem komplexnějších řešení.

Společnost BASF kombinuje své know-how z ob-
lasti chemie a nátěrových aplikací s odbornými zna-
lostmi povrchových úprav firmy Chemetall. Spojení 
byznysu bude těžit ze vzájemné globální infrastruk-
tury, rozsahu trhu a přístupu na něj. Řízení nových 
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční na-
bídce řešení pro všechny zákazníky.

„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu 
BASF  v České  republice.  Rozšíření  portfolia  o  vy-
soce  inovativní  řešení  předúprav  svařených  dílů 
karoserie nám umožní získat strategickou výhodu 
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z ob-
lasti  stále  rostoucího  automobilového  průmyslu,“ 
říká Filip Dvořák, Managing Director a Country 
Manager společnosti BASF spol. s r.o. v České 
republice – viz. foto. Jeho slova potvrzuje také 
prezident divize BASF Coatings, Markus Kamieth: 
„Vřele vítáme naše nové kolegy. Akvizice Chemeta-
llu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombi-
nací odborných znalostí a inovativní síly dvou glo-
bálních lídrů trhu urychlíme inovace a pomůžeme 
našim klientům, aby byli ještě úspěšnější.“

Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémo-
vá řešení pro povrchovou úpravu. Jejich produk-
ty chrání kovy před korozí, usnadňují tvarování 
a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku, 
aby byly díly optimálně připraveny k procesu na-
tírání. Tyto chemické produkty se používají v celé 
řadě průmyslových odvětví, jako jsou automoti-
ve, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. 
Prodeje Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily 
845 milionů dolarů.

Aby se společnost BASF připravila na bezpro-
blémovou integraci, zavedla tým řízení globální 

integrace, který zajistí kontinuitu provozu při 
zachování jasné priority v plnění zákaznických 
potřeb.

O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí 
a prodává vysoce kvalitní sortiment inovačních 
laků pro OEM, hmoty pro opravu automobilo-
vých laků a technické laky, jakož i dekorativní 
barvy. Vytváří pokročilá výkonná řešení a řídí 
výkon, design a nové aplikace, aby uspokojil 
potřeby partnerů po celém světě. BASF sdílí do-
vednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních 
a globálních týmů ve prospěch zákazníků pro-
vozováním společné sítě míst v Evropě, Severní 
Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří. V roce 
2015 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově 
obratu cca 3,2 miliard eur.
V roce 2016 koncern BASF získal společnost Che-
metall, předního světového dodavatele apliko-
vaných povrchových úprav pro kovové, plastové 
a skleněné substráty v celé řadě průmyslových 
odvětví a koncových trzích. Díky této expanzi se 
BASF stává ještě lepším poskytovatelem řešení 
pro nátěry. Řešení mimo vaši představivost – ná-
těry společnosti BASF. Pro vice informací o divi-
zi BASF Coatings a jejich produktech navštivte 
www.basf-coatings.com.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou 
budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch 
s ochranou životního prostředí a klademe důraz 
na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc 
zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu 
našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po 
celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do 
pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, 
Functional Material & Solutions, Agricultural Solu-
tions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu 
přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se ob-
chodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně 
(BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete 
https://www.basf.com/cz/cz.html.
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BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost 
BASF SE, patří k předním firmám chemického prů-
myslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů 
je distribuován celý sortiment inovativních a vy-
soce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 
2015 měla skupina BASF v České republice 296 
zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů 
eur. Další informace jsou uvedeny na internetové 
stránce www.basf.cz.

sdružující služby státu podnikatelům na veletrhu 
otevřela znovu. Po celých 5 dnů byli na stánku 
přítomni experti ze 14 státních organizací 
spojených s průmyslem nebo podporou exportu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo dopravy, agentury CzechInvest 
a CzechTrade, Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, Česká exportní banka, Národní 
rozvojová banka, Technologická agentura ČR, 
Česká rozvojová agentura, Úřad průmyslového 
vlastnictví, Agentura pro podnikání a inovace 
a Strojírenský zkušební ústav. Česká národní 
expozice nabídla služby a asistenci státu 
podnikům v každém životním cyklu podnikání, od 
podpory start-upů a podnikatelských inkubátorů 
přes exportní asistenci, exportní financování 
a pojištění až po ochranu duševního vlastnictví, 
zkušebnictví a certifikaci. V expozici se konal také 
zajímavý doprovodný program včetně setkání 
podnikatelů s řediteli zahraničních kanceláří 
CzechTrade – Meeting Point CzechTrade 2021.

Digitální továrna 2.0 a odborný doprovodný 
program
Hlavní téma ročníku v podobě digitalizace 
rezonovalo celým veletrhem a řešení zaměřená 
na průmysl budoucnosti byla k vidění ve všech 
halách. Pandemie nám všem ukázala, že 
digitalizace je naprostou nezbytností, a veletrh 
toto téma po dvou letech posunul opět na vyšší 
úroveň. Pro digitální transformaci průmyslu 
je nezbytná práce s interními i externími daty, 
a právě na tuto problematiku se zaměřila 

expozice Digitální továrna 2.0 v pavilonu F. Zlatý 
partner projektu společnost Siemens a další dvě 
desítky firem zaměřených na digitální technologie 
předváděly, jak v praxi fungují jednotlivé 
komponenty digitální továrny.

V rámci odborného doprovodného programu se 
uskutečnily desítky akcí – konferencí, workshopů, 
seminářů i panelových diskusí. Velká pozornost 
se zaměřila na konferenci „Česká republika – 
průmyslová velmoc 2028?“, která řešila druhou 
technologickou transformaci české ekonomiky. 
Tradičně vysokou účast mělo Fórum aditivní 
výroby 2021, proběhly také třídenní B2B projekt 
Kontakt-Kontrakt, Zasedání česko-indonéské 
smíšené komise pro ekonomickou spolupráci 
nebo Česko-indonéské podnikatelské fórum 
a B2B.

Veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH
10. veletrh Transport a Logistika ukázal, že také 
dopravní a logistické firmy se intenzivně připravují 
na požadavky digitalizovaného průmyslu. 
V projektu Packaging Live se představila vzorová 
roboticky řízená balicí linka. Mezi vystavovateli 
bylo
i Ministerstvo dopravy Velké Británie, které 
informovalo české firmy o chystaných změnách 
v přepravě v souvislosti s brexitem. Uskutečnil se 
také veletrh technologií pro ochranu životního 
prostředí ENVITECH se zvýrazněným tématem 
cirkulární ekonomika.

http://www.plastoplan.cz
https://www.biesterfeld.com/
https://www.bvv.cz/
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Současně, v expozici WATER INSPIRATION, 
bude v rámci ateliérového projektu s názvem 
AQUADEMIQ vystaveno celkem šest kolekcí 
funkčních produktů, které navrhli studenti 
a pedagogové ve spolupráci s předními českými 
výrobci, jejichž společným jmenovatelem je voda 
a ekologická udržitelnost.

„Účast ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve 
Zlíně na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji se 
zrodila díky dlouhodobé spolupráci s předním 
světovým výrobcem 3D tiskových materiálů 
společností Fillamentum a díky vstřícnosti jejího 
generálního ředitele Josefa Dolečka“, říká vedoucí 
ateliéru Průmyslový design doc. MgA. Martin 
Surman, ArtD.

„Považuji Ateliér Průmyslový design zlínské 
univerzity za špičkové, designové pracoviště. Je 
skvělé, že tady dokáží dát našim materiálům 
tuto skvělou podobu. Jednoznačně se ukazuje, že 
Zlín vždycky byl a je v čele designu. Nabídnout 
spolupráci právě tomuto ateliéru na EXPO Dubaj 
byla logická volba,“ říká ředitel společnosti 
Fillamentum Josef Doleček.

„Byli jsme osloveni, abychom navrhli funkční 
produkt z plně rozložitelného materiálu s názvem 
NonOilen®, který společnost Fillamentum 
vyvinula. Cílem bylo, aby navržený výrobek, tištěný 
z tohoto revolučního kompozitního materiálu 
s příměsí lokálního pouštního písku, demonstroval 
na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji principy 
ekologické udržitelnosti prostřednictvím eko 
materiálů, místních surovin a distribuované 
výroby. Vznikl tak designérský návrh stavebního 
bloku SANDIQ, který jsem optimalizoval pro 
výrobní technologii 3D tisku robotickou rukou,“ 
pokračuje Martin Surman.

Vnější textura pláště stavebního bloku přiznává 
stopu extruderu, prostřednictvím kterého je 
tištěn. Vzniklé horizontální plastické vrstvy se 
vzájemně zastiňují, což snižuje teplotu uvnitř 
bloku, zejména pak v prostoru se substrátem, 
ve kterém je umístěn kořenový systém rostliny. 

Jednotlivé bloky se mohou vzájemně kombinovat 
a variovat do nejrůznějších prostorových 
tvarových sestav, které se vhodně přizpůsobí 
konkrétní terénní situaci. Během stavby je možno 
jednotlivé bloky postupně plnit pískem nebo 
zeminou, čímž dojde ke statickému zpevnění 
celé sestavy. Každý blok je opatřen vnitřním 
prostorem pro umístění rostliny ve volném 
substrátu, což následně umožňuje vzniklou 
sestavu osázet libovolným počtem rostlin.

Realizované stavební bloky SANDIQ byly 
vytištěny pomocí robotické ruky ve spolupráci 
s Ing. Davidem Škaroupkou, Ph.D. z Fakulty 
strojního inženýrství VUT v Brně a stanou se 
trvalou součástí interiéru Českého národního 
pavilonu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

„Díky laskavé podpoře generálního komisaře Jiřího 
Františka Potužníka jsme rovněž dostali příležitost 
představit náš ateliér v Českém národním pavilonu 
v expozici WATER INSPIRATION. Vystavíme zde 
v rámci projektu s názvem AQUADEMIQ téměř 
sedmdesát funkčních výrobků v celkem šesti 
designérských kolekcích, které vznikly ve spolupráci 
s předními českými výrobci a institucemi, a jejichž 
společným jmenovatelem je voda, ekologická 
udržitelnost a environmentální zodpovědnost,“ 
dodává Martin Surman.

Součástí projektu AQUADEMIQ jsou mimo jiné 
dvě designérské kolekce, které budou v Dubaji 
představeny ve světové premiéře. Jedná se 
o unikátní kolekci interiérových konviček z plastu 
s vysokým podílem recyklátu, navržených 
ve spolupráci s předním českým výrobcem 
plastových produktů společností Plastia s.r.o. 
a jedinečný set porcelánových květináčů 
vybavených specializovanou netkanou retenční 
textilií z recyklovaného plastu a povrchově 
pokovených titanem, které byly realizovány 
v kooperaci s firmami Retex s.r.o., A.B. TITAN s.r.o. 
a Laufen CZ s.r.o.

„Dále zde představíme kolekci porcelánových 
hrnků, vyrobených ve spolupráci s největším 

českým výrobcem porcelánu společností Thun 
1794 a.s., která byla poprvé představena na 
největším světovém veletrhu spotřebního zboží 
Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem a kolekci 
produktů určených pro přípravu nápojů s názvem 
Party Time, která byla navržena v součinnosti 
s významným českým producentem kuchyňských 
potřeb firmou Tescoma s.r.o., a která byla rovněž 
představena na veletrhu Ambiente,“ popisuje 
Martin Surman.

Následovat bude kolekce porcelánových 
lázeňských pohárků s názvem Cucej, která byla 
s velkým ohlasem vystavena na světové přehlídce 
designu Dutch Design Week v Eindhovenu, a série 
konviček vzniklých v rámci celofakultního projektu 
Voda pro všechny ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí České republiky.

„Po mnoha úspěších ateliéru Průmyslový design 
FMK UTB ve Zlíně na světových přehlídkách 
designu v Tokiu, Miláně, Eindhovenu apod. je pro 
nás světová výstava EXPO 2020 v Dubaji bezesporu 
jedním z vrcholů naší dvacetileté existence,“ říká 
závěrem Martin Surman.

Popis výstavních kolekcí

Stavební blok SANDIQ

Stavební blok SANDIQ, jehož autorem je vedoucí 
ateliéru Průmyslový design doc. MgA. Martin 
Surman, ArtD., je tištěný pomocí robotické ruky ze 
světově unikátního, plně rozložitelného materiálu 
s názvem NonOilen®, vyvinutého předním 
světovým výrobcem 3D tiskových materiálů 
společností Fillamentum. Designérský návrh 
stavebního bloku SANDIQ je optimalizován pro 
výrobní technologii 3D tisku tohoto revolučního 
kompozitního materiálu s příměsí lokálního 
pouštního písku, jako demonstrace ekologické 
udržitelnosti prostřednictvím eko materiálů, 
místních surovin a distribuované výroby.
Vnější textura pláště stavebního bloku přiznává 
stopu extruderu, prostřednictvím kterého je 
tištěn. pokračování na další straně.

Ze Zlína až do Dubaje
Ateliér Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) bude reprezentovat Českou republiku na Všeobecné 
celosvětové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Na stálé expozici Českého národního 
pavilonu představí ve světové premiéře unikátní 3 D tištěné stavební bloky SANDIQ. 
Jejich autorem je vedoucí Ateliéru Průmyslový design doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

https://incoe.com/
https://www.radicigroup.com/
https://www.utb.cz
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Pioneering Plastics

1996–2021
since 1990

25 let společně v Česku a na Slovensku

pokračování
Vzniklé horizontální plastické vrstvy se vzájemně 
zastiňují, což snižuje teplotu uvnitř bloku, 
zejména pak v prostoru se substrátem, ve kterém 
je umístěn kořenový systém rostliny. Jednotlivé 
bloky se mohou vzájemně kombinovat a variovat 
do nejrůznějších prostorových tvarových sestav, 
které se vhodně přizpůsobí konkrétní terénní 
situaci. Během stavby je možno jednotlivé bloky 
postupně plnit pískem nebo zeminou, čímž dojde 
ke statickému zpevnění celé sestavy. Každý blok 
je opatřen vnitřním prostorem pro umístění 
rostliny ve volném substrátu, což následně 
umožňuje vzniklou sestavu osázet libovolným 
počtem rostlin.

Kolekce interiérových konviček
pro Plastia s.r.o.

Kolekce interiérových konviček určených pro 
zalévání pokojových rostlin je vyrobena z plastu 
s vysokým podílem recyklátu technologií 
vstřikování nebo vakuového tváření.
Design konviček, jejichž maximální objem 
byl omezen na 1,5 litru, se zaměřuje na 
bezproblémovou funkci, ergonomický úchop, 
originalitu tvarového řešení a potenciál pro 
průmyslovou produkci.
Kolekce byla navržena a realizována ve spolupráci 
se společností Plastia s.r.o.

Kolekce porcelánových květináčů
pro Retex s.r.o.

Kolekce květináčů určených pro hydroponické 
nebo klasické pěstování pokojových rostlin je 
vyrobena z porcelánu a povrchově pokovena 
titanem.Uvnitř každého květináče je umístěna 
unikátní netkaná retenční textilie vyrobená 
z recyklovaného plastu, která má schopnost 
zadržovat vodu a umožňuje rostlině prorůstat 
kořeny. Důraz byl kladen na originalitu tvarového 
řešení a snadnou vyrobitelnost.

Kolekce byla navržena a realizována ve spolupráci 
se společností Retex s.r.o., A.B. TITAN s.r.o. 
a Laufen CZ s.r.o.
 
Kolekce konviček Voda pro všechny

Kolekce interiérových konviček vznikla v rámci 
celofakultního projektu Voda pro všechny, který 
byl zaměřen na problematiku hospodaření 
s vodou. Zadáním designérského úkolu určeného 
studentům prvního ročníku ateliéru Průmyslový 
design bylo navrhnout konvičku na zalévání 
pokojových rostlin o maximálním objemu 1,5 litru 
s podmínkou osové symetrie finálního návrhu. 
Výsledkem tvůrčího úkolu je ucelená kolekce 
konviček, ve které je kladen důraz na jejich 
tvarově inovativní pojetí, hledání nových variant 
držení, bezproblémovou funkci a snadnou 
vyrobitelnost.
Tento projekt byl řešen ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí České 
republiky.

Kolekce porcelánových lázeňských pohárků 
Cucej

Projekt Cucej byl zaměřen na typicky český 
fenomén lázeňského pohárku a lázeňského 
prostředí obecně. Navržená kolekce 
porcelánových lázeňských pohárků komunikuje 
s aktuální produkcí a současně představuje nové 
vizuální a funkční přístupy v této produktové 
oblasti. Návrhy pohárků reflektují metodiku 
designérské práce, akcentují optimální funkci 
a uživatelský komfort produktu, vizuální kvalitu 
a tvarovou invenci, respekt ke zvolené technologii 
a potenciál pro průmyslovou produkci. Projekt 
Cucej byl s velkým ohlasem představen na 
světové přehlídce designu Dutch Design Week 
v nizozemském Eindhovenu. Následně byl 
prezentován na Designbloku v Praze v rámci 
expozice ateliéru Průmyslový design, která 
získala Cenu za nejlepší školní prezentaci.

Kolekce porcelánových hrnků
pro Thun 1794 a.s.

Designérský projekt byl realizovaný ve 
spolupráci s největším českým výrobcem 
porcelánu společností Thun 1794 a.s. Studenti 
a pedagogové ateliéru Průmyslový design navrhli 
unikátní hrnky, které odpovídají technologickým 
postupům, běžně používaným ve výrobním 
provozu porcelánky. Jedná se zejména o metodu 
zatáčení a lití porcelánu. První část realizace 
projektu proběhla v rámci sympozia v porcelánce 
Thun 1794 a.s. v Nové Roli, následná prototypace 
probíhala v dílnách ateliéru. Celá kolekce 
hrnků byla poprvé představena na největším 
světovém veletrhu spotřebního zboží Ambiente 
ve Frankfurtu nad Mohanem v rámci expozice 
společnosti Thun 1794 a.s. Následně byla 
vystavena na mezinárodním veletrhu nábytku 
a interiérového designu Mobitex v Brně, kde 
získala Mimořádné ocenění generálního ředitele 
Veletrhů Brno, a.s. a cenu odborné komise 
v rámci soutěže Grand Prix Mobitex.

Kolekce Party Time
 
Studenti a pedagogové ateliéru Průmyslový 
design ve spolupráci se společností Tescoma s.r.o., 
významným českým producentem kuchyňských 
potřeb, navrhli sérii hravých produktů určených 
pro volnočasové i společenské aktivity spojené 
s přípravou a konzumací nápojů. Materiálově 
pestrá kolekce obsahuje široké spektrum 
produktů od filtrační láhve, přes odšťavňovače, 
luhovače, dekantační karafu až po set hrnků na 
kávu. Projekt byl s úspěchem prezentován na 
největším světovém veletrhu spotřebního zboží 
Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem v rámci 
expozice společnosti Tescoma s.r.o.

• Tlaky ve stroji a v dutině, teploty na válcích vstřikovací komory, nastavení plastikace, nastavení dotlaku.
• Části formy, vývoj formy, plnění, chlazení, horký rozvod, balancování vtoků.
• Příprava materiálu (sušení, barvení).
• Rozjetí, nastavení technologie výroby.
• Rozjetí, nastavení technologie výroby, odstraňování vad.
• Nastavení technologie výroby, variace technologických parametrů, vliv materiálu na zpracovatelnost.
• Čtení výsledků ze simulací, porovnání smrštění vyrobených dílů, vliv parametrů na smrštění.
• Uvedené body jsou vysvětleny a následně si znalosti účastníci vyzkouší v praxi na stroji

https://libeos.cz/k/kurz-zakladu-nastavovani-vstrikovacich-stroju-skoleni-u-vstrikovaciho-stroje/

Kurz základů nastavování vstřikovacích strojů – školení u vstřikovacího stroje
v termínu 6.–10. 12. 2021
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se základními znalostmi, technology, projektové 
pracovníky a managery, kteří chtějí získat přehled o práci seřizovače.

Partner školení

https://technologicke-centrum.cz/cs/25-let-spoluprace-kubousek-kraussmaffei/?utm_source=technews&utm_medium=banner&utm_campaign=25let_KTI_KM
https://libeos.cz/k/kurz-zakladu-nastavovani-vstrikovacich-stroju-skoleni-u-vstrikovaciho-stroje/
https://libeos.cz/
https://www.svetplastu.eu/
https://www.svetplastu.eu/
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Váš spolehlivý dodavatel 

pro galvanický pokov plastů

KP Galvano s.r.o. | Podolí 600, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

+420 569 731 111 | info@kpgalvano.cz | www.kpgalvano.cz

Dodáváme galvanicky pokovené plastové díly hlavně pro automobilový 

průmysl. Nabízíme galvanování i pro elektrotechnický průmysl a sanitární 

techniku. Vysoká kvalita pohledových kritérií je pro nás samozřejmostí.

Plně automatizovaná galvanická linka je vhodná pro pokovení plastů 

vyrobených z ABS a ABS/PC. Je navržena pro možnosti bezchromové 

předúpravy nebo s využitím šestimocného chromu. Finální chromování 

provádíme v lázních s šestimocným i třímocným chromem.

Kromě toho PLASTIKA a.s. provádí ve vlast-
ním R&D centru kompletní vývoj dílů, tedy 
proces od návrhu výrobku přes výrobu pro-

totypů, měření a finální certifikaci. Ve vlastní ná-
strojárně potom probíhá návrh a výroba forem 
a přípravků pro zhotovení plastových výlisků 
včetně jejich povrchové úpravy. PLASTIKA poté 
realizuje sériovou výrobu dílů a kompletaci fi-
nálních sestav plastových modulů.
Společnost KP Galvano s.r.o. je pak společným 
podnikem firem PLASTIKA a.s. a Kovofiniš a.s. 
V tomto jedinečném projektu spojili navzájem 
síly špičkový dodavatel technologií s renomova-
ným výrobcem plastových dílů. Tým společnosti 
KP Galvano tak vychází ze zkušeností firem, kte-
ré jsou na trhu už od padesátých let minulého 
století.
KP Galvano sídlí v Ledči nad Sázavou a Svět plas-
tů měl možnost vyzpovídat pana Ing. Romana 
Gaala, který je ředitelem rozvoje společnosti 
PLASTIKA a.s. a stál tedy u začátku projektu vý-
stavby galvanické linky.
Svět plastů (SP): V loňském roce jste uvedli do 
provozu plně automatizovanou linku pro po-
kovení plastů. Můžete čtenářům přiblížit, jaké 
druhy plastů jsou vůbec vhodné pro úpravu po-
kovením?
Ing. Roman Gaal (RG): Nejrozšířenější materiá-
ly pro technologii galvanického pokovení plastů 
jsou materiály ABS a PC/ABS. Chemická struk-
tura těchto materiálů umožňuje vyšší přilnavost 
galvanického povlaku než u jiných druhů plastů.
SP: Existují nějaké limity pro zákazníky, na-
příklad, jaké maximální rozměry výrobků jste 
schopni na lince zpracovat?
RG: Maximální rozměr vsázky je 260 ×30 × 
120 cm.
SP: Na vašich webových stránkách jsme se do-
zvěděli, že roční pokovená plocha je 300 000 m2. 
Je tato uvedená hodnota limitní nebo počítáte 
do budoucna ještě s nárůstem kapacity linky 
a tím pádem zvýšením této uváděné hodnoty?
RG: 300 000 m2 je maximální roční kapacita vý-
robní linky KP Galvano při nepřetržitém provo-
zu. Počítáme, že potřebujeme 2–3 roky na to, 
abychom ji zcela využili. Během této doby bu-
deme rozhodovat o případném rozšíření nebo 
doplnění technologie.

SP: Čtenáře bude rovněž zajímat, jaké druhy po-
kovení jste schopni provádět a jaká je nabídka 
odstínů pokovovaných podkladů?
RG: Linka je navržena pro tradiční technologii 
s výskytem šestimocného chromu i pro bezchro-
mové předúpravy, plně v souladu s aktuální ev-
ropskou legislativou. Finální chromování pak 
probíhá v lázních s šestimocným i třímocným 
chromem. Na základě požadavků na jednotlivé 
díly galvanická linka umožňuje pokovení v láz-
ních: mikroporézní nikl, mikrotrhlinkový nikl 
a saténový nikl.
SP: Co přineslo spojení dvou firem PLASTIKA 
a Kovofiniš, které jsou na trhu známé už přes 
šedesát let? Je možné popsat toho spojení tak, 
že PLASTIKA vyvíjí a vyrábí díly, ale jaká je úloha 
společnosti Kovofiniš v KP Galvanu, můžete to 
nějak podrobněji popsat? Nebo vše už teď patří 
pod KP Galvano a oba jednotlivé podniky jsou 
nyní „v pozadí“?

RG: PLASTIKA přináší vývojovou kompetenci, 
kapacitu pro sériovou výrobu plastových dílů 
a zákaznickou bázi v automobilním sektoru. Ko-
vofiniš na druhé straně poskytuje technologické 
zázemí a rozsáhlou výrobní a logistickou infra-
strukturu v ledečském závodě. Nová linka je pro 
takového dodavatele technologie svého druhu 
laboratoř i show ‑room.
SP: Jste nepřehlédnutelným výrobcem pro au-
tomobilní sektor, a nejen v České republice. 
Kam míří vůbec vaše výrobky, do jakých odvětví 
a kam zeměpisně, můžete nám to prozradit?
RG: Devadesát procent naší výroby skutečně 
směřuje do autoprůmyslu, zhruba čtvrtinu vý-
robků dodáváme napřímo do závodů Škoda 
Auto a naši další významní zákazníci jsou např. 
Continental Automotive, Faurecia, Magna, Hella 
a další Tier‑1 dodavatelé.
SP: Jaké díly vyrábíte? Myslím tím, že jsem viděl 
nejen štítky na označení automobilů, ale třeba 
i části palubních desek…
RG: Výrobní portfolio PLASTIKY je široké, od 
technických komponent palivových a kapalino-
vých systémů až po dekorativní výrobky typu 
emblémů, modulů palubních přístrojů, head ‑up 
displejů, ovládacích a ozdobných prvků interié-
rech i exteriérech aut.

SP: Váš podnik disponuje i vlastní laboratoří. Co 
je jejím největším přínosem pro vás a co pro zá-
kazníka?
RG: Veškeré laboratorní a metrologické zázemí 
v PLASTICE i v KP Galvano má dva hlavní cíle – 
za prvé zajistit vysokou kvalitu výrobku v para-
metrech daných zákazníkem a za druhé udržet 
stabilní výrobní proces.

SP: Jaké testy jste v laboratoři schopni provádět?
RG: Provádíme všechny testy a zkoušky, kte-
ré jsou nutné k bezvadnému fungování našich 
výrobků, a to jak přímo při procesu galvano-
vání, kde testujeme parametry galvanických 
lázní a monitorujeme celý proces galvanování  
a samozřejmě testujeme finální produkty.
U testování finálních produktů se jedná přede-
vším o mikroskopickou analýzu pokoveného 
povrchu, měření tloušťky jednotlivých vrstev,  
testování přilnavosti vrstvy naneseného chromu,  
teplotní odolnosti stability, PV 1200.
SP: Co vás nejvíce trápí v současné době a co 
připravujete do budoucna pro své zákazníky?
RG: Aktuálně je to určitě nedostatečná kapacita 
některých technologií a pomalý nábor lidí. Sa-
mozřejmě vnímáme i mírné kolísání odbytu díky 
nedostatkům komponent ve finální výrobě aut, 
ale to je přechodná oscilace v dodavatelských 
řetězcích, pomine během pár měsíců. Dlouho-
dobé trendy v prodeji aut to neovlivní.
SP: Připravujete něco speciálního, čím byste 
ohromili zákazníky nebo konkurenci?
RG: Dva naše největší projekty jsou galvanická 
linka v Ledči, kterou jsme letos spustili a zavádě-
ní řízení výrobního procesu MES dle standardů 
Průmyslu 4.0 v továrně v Kroměříži, kde máme 
aktuálně spuštěný pilotní provoz na vybraných 
technologiích.
SP: Děkujeme za rozhovor!

Ročně pokovíme  
přes 300 000 m2 plastů
Společnost PLASTIKA a.s. patří už léta ke spolehlivým partnerům zákazníků, kteří 
potřebují zvýšit přidanou hodnotu plastových dílů speciální úpravou povrchu. Jedná 
se o technologie lakování, potisk, horkou ražbu a nejnověji i galvanické pokovení, 
které imituje kovový vzhled plastového dílu.

  

https://www.kpgalvano.cz/
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Nové výzvy
Moderní výroba v současných zpracovatelských 
závodech bývá poměrně komplexní na řízení 
z důvodu použití široké palety zpracovávaných 
plastových materiálů. Tyto procházejí z mnoha 
zdrojových nádob, jakou jsou např. sila, kon-
tejnery a oktabiny přes potrubní systémy až do 
cílové stanice ve formě vstřikovacích lisů a ex-
truderů. Obvykle jsou zde očekávány vysoké 
standardy kvality a produktivity ve spojení s ve-
lým množstvím výrobních změn v čase.
Použití nesprávného materiálu při výrobě je re-
álné riziko všude tam, kde se změny materiálu 
realizují ručně a s narůstající frekvencí změn ma-
teriálů hrozí zvýšené riziko záměny a následné 
neshodné výroby s dopadem na zmetkovitost 
a finanční ztrátu. Z těchto příčin vidíme každým 
dnem narůstat požadavky na sledování a řízení 
materiálových toků.
Monitoring výrobního toku materiálu pro 
vysokou efektivitu
Strategickou podporou vedoucí k nejlepší-
mu řešení této výzvy je použití MTS (Material 
Tracking System / Systém sledování materiálů), 
jenž je samostatným modulem Winfactory 4.0, 
supervizního software vyvinutého společností 
Piovan. MTS systém je v podstatě cestou pro 
monitoring různých výrobních šarží zdrojového 
materiálu (granulátu) při jeho cestě ze zdrojové 
nádoby, či zásobníku až po jeho přeměnu ve fi-
nální výrobek.
Touto cestou je například možné vytvořit vý-
robní report propojený k finálnímu výrobku ob-
sahující take Seznam materiálů, ze kterých byl 
vyroben. V případě výrobní neshody, nebo kon-
troly kvality, je následné dohledání dat týkajících 

se materiálů výrazně jednodušší a efektivnější. 
V mnoha výrobně náročných oblastech, jako jsou 
např. medicinální výroba a automotive, je do-
stupnost těchto dat požadována bez ohledu na 
to, zda se momentálně řeší nějaké výrobní nedo-
statky, nebo ne. Přehled o trase a spotřebě ma-
teriálu je považován za známku kvalifikovaného 
dodavatele a spolehlivého výrobního partnera.
Přehled o toku surového materiálu je správnou 
praxí umožňující ohodnotit a zlepšit výkonnost 
výroby. Obvyklém rozložení výrobních nákladů, je 
zdrojová výrobní surovina jednou z největších po-
ložek. Z těchto důvodů je správné propojení mezi 
identifikací finálního výrobku a množstvím a ty-
pem spotřebovaného materiálu kritickým aspek-
tem pro vyhodnocení nákladů a profitability.
Dosažitelnost těchto výrobních materiálových 
dat umožňuje měření specifických klíčových 
výkonnostních parametrů, nebo srovnání mezi 
několika různými výrobními linkami, nebo mezi 
různými materiály.
Spolehlivý systém sledování materiálu posky-
tuje hodnotnou pomoc při inventuře materiálu 
také proto, že data o spotřebě mohou být po-
rovnána oproti nakoupenému množství a pří-
padně je možné vyhodnotit materialové ztráty 
a nadměrnou spotřebu.
Historická data mohou být dobrým zdrojem pro 
přípravu odhadu budoucí spotřeby a ted pro 
přípravu nových objednávek materiálu.
Piovan MTS může být implementován s různými 
úrovněmi komplexnosti a přesnosti měření dle 
požadavků a potřeb uživatele.
Tok materiálů musí být sledován v různých čás-
tech a toto může být provedeno pomocí:
î Lidskou intervencí, což je typické pro dopl-

nění materiálu do sil, kde operator musí zadat 
data o typu a množství materiálu, jenž bylo 
doplněno;

î automaticky, na základě detekce hmotnosti 
pomocí vážicích elementů.

Ryng je Piovan řešení pro snadné sledování 
toku materiálu. Jedná se o univerzální řešení pro 
výrobní dohled, které umožňuje rychlé, jedno-
duché a precizní měření množství materiálu do-
praveného do nádoby. Ryng musí být namon-
tován mezi nasavač granulátu a nádobu pod 
nasavačem, což zajistí přesné měření množství 
dopraveného materiálu v čase. Instalace zařízení 
Ryng je velmi flexibilní díky jeho robustní kon-
strukci a může být kombinován s téměř jakým-
koliv nasavačem.
Piovan Material Tracking Systems (MTS) ve 
Winfactory 4.0 může být kombinován s inte-
grovaným řízením materiálu s použitím čtečky 
čárových kódů společně s automatickým nádra-
žím Easylink, nebo manuálním propojovacím 
potrubním systémem, jenž společně v celkové 
architektuře systému minimalizují vliv lidské 
chyby.
Inovativní čtečka čárových kódů pro sledová-
ní materiálu
Piovan vyvinul také špičkovou čtečku čárových 
kódů propojenou do software Winfactory 4.0 
skrze wifi pro zajištění maximální mobility ob-
sluhy ve skladovacím prostoru. Tato čtečka ob-
sahuje specifického společníka, který naviguje 
obsluhu při proceduře načtení nového materiá-
lu, sběru informací pro identifikaci uživatele, do-
plnění detailu o materiálu, zdroji a typu použití 
materiálu, množství doplněného materiálu, a to 
vše pomocí pevně předepsaného postupu.

Pro vice informací o Winfactory 4.0 navštivte 
naši stránku:
https://www.piovan.com/en/winfactory4_0

Pro vice informací kontaktujte prosím:
Piovan Central Europe GmbH
office@piovan.at,
obchod@piovan.at

Systém pro sledování 
zdrojového materiálu
Ucelené řešení pro chytré sledování granulátu od 
společnosti Piovan

Piovan Supervizní software
pro chytrou výrobu Winfactory 4.0

\ Digitální integrace, produktivita, efektivita

Efektivita
výroby a vybavení

v čase

  Kontrola, řízení a
certifikace výrobních

dávek

Rozsáhlá konektivita
a integrace závodu se

stávajícími MRP systémy

Sledování toku
zdrojového
materiálu
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Ceník inzerce 2022
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
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Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2022 (27. - 28.4.) 
       

Mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2022 (3. - 7.10.)  
                      

Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2022 (18. - 19.5.) 
 

Mediální partneři semináře Spectra Zlín - PLASTY 2022 (26. - 27.5.) 
 

Kolín, říjen 2021 
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 -  
ZDE  náhled Světa plastů číslo 24, speciál MSV Brno 2021 

 
 č.1/2022 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, SPECTRA Zlín  
vyjde 25.dubna (uzávěrka 1.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských 
veletrzích a konferencích, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních 
materiálů 
 
č.2/2022 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 19. září (uzávěrka 22.8.)  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.  
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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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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 
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nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
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Termíny vycházení TECHnews 2022:
10. 1.–31. 1.–21. 2.–7. 3.–28. 3.–18. 4. _speciál konf. PLASTKO Zlín – 9. 5. _ speciál konf. FORMY-
PLASTY Brno – 30. 5.–20. 6.–19. 9. _speciál PLASTEX-MSV Brno – 10. 10.–31. 10. –21. 11.–12. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
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