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Firma Korinex - výhradní obchodní
a servisní zastoupení předních německých
společností v oblasti chlazení a temperace –

ONI-Wärmetrafo a ONI Temperiertechnik Rhytemper®

Zastřešujeme prodej, dodávky, servis, inspekce 
a instalace pro centrální chladicí systémy, 
kontejnerové chladicí systémy, samostatné 
chladicí jednotky, technologie čistých 
prostor, vzduchotechniku, AquaClean, 
EtaControl, systémy zpětného získávání 
tepla a rekuperace.
Provádíme návrhy systémů výroby a distribuce 
stlačeného vzduchu, realizujeme rozvody 

technologické chladicí vody, vzduchu 
a dalších médií vč. dodávky a instalace 
technologií pro technická zařízení budov.
Pro výrobní společnosti zabývající se vstřikováním 
plastů, extruzí, tlakovým litím i dalším 
zpracováním kovů dodáváme vysoce výkonné 
temperovací zařízení, provádíme optimalizace 
výrobních procesů, realizujeme technická řešení 
pro snížení doby cyklu, přesnou regulaci teploty, 
průtoku a jejich přesné monitorování.

Korinex je pro Českou a Slovenskou republiku 
kontaktním subjektem v organizačních 
záležitostech, plánování a partnerem v oblasti 
běžících nebo budoucích instalačních 
a stavebních projektů. Zajišťujeme poradenství 
a podporu v rámci prodejní i poprodejní péče 
a při řešení servisních problémů.

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.)
Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2022 (21.–22. 9.)

č.1/2022 – FORMY-PLASTY Brno, SPECTRA Zlín vyjde 13. května (uzávěrka 11. 4.)
č.2/2022 – PLASTEX-MSV Brno, PLASTKO Zlín vyjde 19. září (uzávěrka 22. 8.)

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

Spolupráce 2022 - klikni zde
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Addiplast group, specialista na:
• vývoj,	výrobu,	samozhášivou	úpravu	a	kolorování	plastových	kompaundů	a	masterbatchí	-	polyamidy,	polyolefiny,	styreny,
polyestery (PA6, PA66, PA6.66, PPH, PPC, PPR, PC, ABS/PC, ABS, PBT, PPS, PPO, PLA)

• výrobu	barevných	masterbatchí

si	Vás	dovoluje	pozvat	na	svůj	stánek	na	veletrhu	MSV 2021, Hala G1, stánek 56, 08-12/11 2021

Kontakt:	Mgr. Lenka LESOVÁ, T: +420 774 676 462,	l.lesova@addiplast-group.com,	www.addiplast-group.com
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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.

Jak se relevantně a jedinečně dostat ke všem vystavovatelům? Vložte váš
tištěný materiál do odborného plastikářského titulu Svět plastů. Profesionální
roznos od BVV, 600 výtisků náklad pro veletrh MSV 2021, cena 15 000 Kč.

TECH news &

5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Stále se můžete přihlásit!

Váš spolehlivý dodavatel pro galvanický pokov plastů

KP Galvano s.r.o. | Podolí 600, 584 01 Ledeč nad Sázavou | info@kpgalvano.cz | www.kpgalvano.cz

Kontaktujte nás na korinex@korinex.cz nebo navštivte naše webové stránky www.korinex.cz a www.korinex.sk

http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
http://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
http://www.korinex.cz
mailto:korinex%40korinex.cz?subject=
http://www.korinex.cz
http://www.korinex.sk
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TECH news - 4 - 10. 1. 2017

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.

SAXPOLYMERS
drives your to the Future.

DISTRIBUTOR:

Plastoplan s.r.o.
Nupaky 232, 251 01 Nupaky u Říčan

Česká republika
info@plastoplan.cz

www.plastoplan.cz

Společnost Ensinger přebírá product
StyLight - výrobu termoplastických 
kompozitů. INEOS Styrolution

Společnosti Ensinger a INEOS Styrolution dnes 
oznámily uzavření společné dohody, podle níž 
společnost Ensinger získala od společnosti INEOS 
Styrolution její podnik StyLight, který se zabývá 
výrobou ®termoplastických kompozitních 
materiálů.

Akvizice rozšiřuje komplexní portfolio 
termoplastických kompozitů společnosti 
Ensinger o exkluzivní řadu výrobků na bázi SAN. 

O společnosti Ensinger
Skupina Ensinger se zabývá vývojem, výrobou 
a prodejem směsí, polotovarů, kompozitů, 
technických dílů a profilů z technických a vysoce 
výkonných plastů. Ke zpracování termoplastických 
polymerů používá společnost Ensinger širokou 
škálu výrobních technik, jako je vytlačování, 
obrábění, vstřikování, lití, spékání a lisování. 
Rodinný podnik s celkem 2 600 zaměstnanci ve 
33 pobočkách je zastoupen po celém světě ve 
všech významných regionech, kde má výrobní 
závody nebo obchodní zastoupení.

Navštivte společnost Ensinger na veletrhu JEC 
World v Paříži ve dnech 3.-5. května 2022: hala 
6 / stánek G48.

Zdeněk Buráň
Vedoucí prodeje CZ/SK/HU

Ensinger s.r.o.
Průmyslová 991
CZ-334 41 Dobřany

Tel: +420 371 151 255
Fax: +420 377 972 059

e-mail: buran@ensinger.cz
www.ensingerplastics.com/cs-cz/lokace
www.ensingerplastics.com/composites

Výrobky na bázi SAN přinášejí na trh mnoho 
nových možností v oblasti termoplastických 
kompozitů, jako jsou například výrobky na bázi 
uhlíkových, skleněných a přírodních (lněných) 
vláken pro estetické materiály, polostrukturální 
a přetlačovací aplikace.

Společnost INEOS Styrolution vyvinula a úspěšně 
uvedla na trh inovativní produktovou řadu 
StyLight na veletrhu K Show v roce 2016. Od 
té doby vyvolalo nové řešení velký zájem 
a obchodní potenciál u mnoha zákazníků 
z různých průmyslových odvětví.
„StyLight pokračuje ve zkušených rukou 
společnosti Ensinger, která obsluhuje stávající 
zákaznickou základnu a hledá potenciál 
budoucího růstu, aby posílila současnou 
pozici společnosti na mezinárodním trhu 
termoplastických kompozitů,“ říká Daniel Grauer, 
manažer pro rozvoj mezinárodního obchodu 
společnosti Ensinger Composites, který bude 
hlavním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se 
prodeje a zákazníků.

Společnost Ensinger přejmenovala značku 
StyLight na značku termoplastických 
kompozitních materiálů TECATEC, aby se plynule 
přizpůsobila své současné nabídce produktů na 
mezinárodním trhu.

„Připojení společnosti INEOS Styrolution StyLight 
je dalším strategickým stavebním kamenem na 
cestě společnosti Ensinger stát se jedním z mála 
výrobců, kteří jsou schopni nabídnout kompletní 
hoproduktový řetězec termoplastických 
kompozitních výrobků,“ říká Ralph Pernizsak, 
generální ředitel skupiny Ensinger.

„Jsme rádi, že jsme dosáhli této dohody. Jsme 
přesvědčeni, že tyto inovativní kompozity mají 
před sebou zářnou budoucnost, a jsme si jisti, že 
Ensinger je pro tuto produktovou řadu ideálním 
novým domovem. Doporučujeme našim 
zákazníkům, aby na svých projektech i nadále 
spolupracovali se společností Ensinger, stejně 
jako dříve s námi,“ dodává Pierre Juan, ředitel 
technického řízení produktů Specialties EMEA, 
který dříve vedl divizi StyLight ve společnosti 
INEOS Styrolution.

                                

 

PRESS RELEASE 

Nufringen and Frankfurt am Main, February 1, 2022 

Ensinger acquires the StyLight® thermoplastic composite 
business from INEOS Styrolution 
Ensinger and INEOS Styrolution announced the joint agreement today that Ensinger has 
acquired the StyLight® thermoplastic composite materials business of INEOS Styrolution.  

The acquisition adds an exclusive SAN based product range to Ensinger’s comprehensive 
thermoplastic composite portfolio. SAN based products bring many new thermoplastic 
composite possibilities to the market such as carbon, glass and natural (flax) based fibre 
products for aesthetic materials, semi structural, and over moulding applications to name a 
few. 

INEOS Styrolution developed and successfully launched the innovative StyLight product line 
at the K Show in 2016. Since then, the new solution has triggered a lot of interest and 
business with many customers across a range of industries. 

“The business continues in Ensinger’s experienced hands, serving the existing customer 
base and seeking future growth potential to enhance the Company’s current position in the 
international thermoplastic composites market”, says Daniel Grauer, International Business 
Development Manager, Ensinger Composites, who will be the primary contact for all sales 
and customer enquiries. 

Ensinger has rebranded StyLight to its thermoplastic composite materials brand TECATEC, 
to align seamlessly with its current product offerings to the international market.  
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https://www.biesterfeld.com/
https://www.plastoplan.cz/
http://www.ensingerplastics.com/cs-cz/lokace 
http://www.ensingerplastics.com/composites 
http://www.ensingerplastics.com
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Zaujala Vás nabízená pozice?  
Těšíme se na Váš e-mail na adresu andrea.strnadova@basf.com. 
Předem děkujeme všem uchazečům za zaslání životopisů, ale upozorňujeme, že kontaktováni budou pouze vybraní uchazeči. Upozorňujeme, že datum uzavření může záviset na datu. S vhodnými 
kandidáty se spojíme, jakmile se přihlásí, proto neváhejte a využijte této příležitosti a přihlašte se co nejdříve. 

 
Internal 

 

 

CO VÁM NABÍZÍME? 
o Skvělá příležitost vytvářet budoucnost našeho podnikání a současně rozvíjet Vaše profesní a osobní dovednosti 
o Příležitost pracovat pro světového lídra v oblasti performance materiálů 
o Množství firemních benefitů – moderní prostředí kanceláří na Praze 8, možnost práce z domova, příspěvky na Vaše Work-life-balance 

aktivity, stravenky, jazykové kurzy a mnoho dalšího 😊😊 
O NÁS 

V BASF je chemie správná. Sázíme totiž na inovativní řešení, udržitelnost a propojené myšlení. A na vás. Staňte se součástí našeho 
úspěchu a rozvíjejte s námi budoucnost – v globálním týmu, který klade důraz na rovné příležitosti bez ohledu na pohlaví, věk, původ, 
sexuální orientaci, hendikep nebo přesvědčení. 

Key Account Manager pro Plasty v Automotive  
  Jsme přední světová chemická společnost, nabízející inteligentní řešení pro naše zákazníky ve spojení s udržitelnou budoucností. Naším cílem 
je však také spojovat a rozvíjet zaměstnance s různými talenty po celém světě. Co to znamená pro Vás? Unikátní možnosti kariérního růstu a 
rozvoje prostřednictvím příležitostí. Záleží nám nejen na Vašem výkonu, ale také na Vaší osobnosti.   

 

  LOKALITA   SPOLEČNOST   ODDĚLENÍ  
 Praha 

Dálkově z home-office 
 

 BASF spol. s r.o. 
Sokolovská 668/136 D 
186 00 Praha 
 

 Obchod  

          
  DRUH SMLOUVY        
 Plný úvazek       
          

 

JAKÁ BUDE VAŠE NÁPLŇ PRÁCE?  CO OD VÁS OČEKÁVÁME? 
o Jako obchodní zástupce budete zodpovědní za udržování a 

rozvoj vztahů s klíčovými zákazníky především v oblasti 
automotive v regionu ČR a SR. 

o Budete rozvíjet nové zákazníky, hledat prodejní příležitosti a 
také nové možnosti k vytváření zisku. Součástí Vaší práce 
bude i jednání o ceně. Budete odpovědní za technický servis a 
budete podporovat zákazníky z hlediska využití našich 
produktů  

o Váš osobní přístup je zaměřený na spolupráci a výsledky 
v rámci týmu. Pracujete na udržení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti skupiny BASF zastupující zájmy a 
firemní hodnoty BASF. 

 o Máte magisterský titul v oboru chemie, chemického inženýrství 
nebo plastů a technické zkušenosti v automobilovém nebo 
obdobném průmyslu.  

o Máte minimálně 3 roky zkušeností v obchodě a / nebo oblasti 
projektového managementu. 

o Jste analytická osobnost, máte obchodní přístup, rádi budujete 
a udržujete profesionální síť a máte silné komunikační 
dovednosti.  

o Mluvíte plynně česky nebo slovensky a skvěle ovládáte i 
angličtinu, jak slovem, tak písmem. Další jazyky výhodou. 

o Jste flexibilní a rádi cestujete. 

https://www.basf.com/
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Efektivní malé série
Ekonomické svařování malých dávek
pomocí ultrazvuku
Pro výrobce bylo ruční vkládání 18 mosazných zdířek do rámu ovládacího prvku z umělé hmoty 
pracné a nákladné. Ultrazvukové svařování nabídlo efektivní alternativu, která výrazně zkrátila dobu 
cyklu a byla i finančně výhodná – navzdory nižšímu počtu jednotek. Rozhodující roli zde sehrála
všestrannost sonotrody a společnosti HERRMANN ENGINEERING.

Použitím speciální MS při vkládání mosazných 
zdířek do rámu se nám podařilo snížit počet 
potřebných pracovních fází z 18 na čtyři.

Při výrobních časech přesahujících tři minuty 
na jeden díl představovala montáž rámu 
z umělé hmoty pro společnost apra-plast 
Kunststoffgehäuse-Systeme GmbH časově 
náročný úkol. Důvodem dlouhé doby cyklu bylo 
celkem 18 mosazných zdířek, které musely být 
do rámu za použití tepla zasunuty jednotlivě. 
Automatizovaný proces se vzhledem k nízkému 
počtu jednotek nevyplatil. Alternativní postup 
lisování zdířek byl také vyloučen z důvodu 
vysokých souvisejících nákladů.

Společnost Herrmann Ultraschall GmbH & Co 
KG se při jedné z pravidelných výměn informací 
s firmou apra-plast dozvěděla o této výzvě 
a představila nápad na efektivnější proces. 
V rámci své spolupráce se nám podařilo vyvinout 
speciální řešení pro ultrazvukové svařování. 
Výsledek: Výrazně se zkrátila výrobní doba dílu 
a zvýšila se efektivita celého procesu.

Pětkrát rychlejší díky speciální MS

Spojování spočívalo v zapuštění několika 
mosazných zdířek do polykarbonátového rámu 
současně pomocí ultrazvuku. Za tímto účelem 
jsme nejprve vyvinuli speciální sonotrodu, která 
dokáže zasunout všechny zdířky současně 
a přesně pro každou stranu rámu. Podařilo se 
nám zkrátit 18 fází, které byly dříve nutné pro 
vytvoření celého snímku, na pouhé čtyři fáze, což 
znamená, že doba cyklu se zkrátila na necelých 
40 sekund – to je pouhá pětina původní doby.
Během samotného procesu svařování se 
sonotroda s ostřím přikládá současně na všechny 
mosazné zdířky na této straně po celé délce 
rámu. Zdířky jsou stimulovány ultrazvukem, který 
způsobuje jejich vibrace. Vibrace se pak přenášejí 
na rám z umělé hmoty a iniciují proces tavení. 
Tavenina vtéká do důlků zdířky, kde vzniká pevný 
spoj. Tento proces umožňuje úplné zapuštění 
zdířek do rámu a zároveň chrání jejich materiál 
před poškozením. Vznikl tak vizuálně dokonalý 
výsledek.

Při procesu svařování je důležité, aby byly zdířky 
zcela a rovnoměrně zasunuté, když je rám pro 
produkci konečného produktu, ovládacího prvku, 
přišroubováván k protikusu. Nepravidelnosti 
na povrchu, například způsobené vyčnívajícími 
zdířkami, by mohly znamenat, že obě části 
pouzdra z umělé hmoty nebude možné později 
těsně spojit.

Během procesu svařování se sonotroda přikládá 
pouze na mosazné zdířky. Tento postup je šetrný 
k materiálu rámu z umělé hmoty.

Jedna ze zdířek před (vlevo) procesem svařování 
a po něm (vpravo). Pro optimální výsledný produkt 
je nezbytné úplné a rovnoměrné zapuštění zdířek.
 
Aby bylo zajištěno rovnoměrné zasunutí zdířek, 
musí být díl během procesu svařování ve stroji 
zcela rovně a musíme ho být schopni zafixovat na 
místě tak, aby nedošlo k žádnému pohybu. Pro 
tento účel byl vyvinut speciální upínací přípravek 
s drážkami. To umožňuje uživateli bezpečně 
vložit díl do upínacího přípravku, upnout ho 
na místo a svařit první stranu rámu. Poté se díl 
otočí, znovu upevní a přivaří se druhá strana 
rámu. Všech 18 zdířek je osazeno celkem ve 
čtyřech krocích. Během procesu vývoje projektu 
to byla nakonec kombinace speciálně navržené 
sonotrody a upínacího přípravku, která umožnila 
spolehlivý proces ultrazvukového svařování 
dlouhého rámu s hranami o délce 310 mm.

Rám z umělé hmoty je během procesu 
svařování upnut do speciálně vyvinutého 
upínacího přípravku, aby mohly být zdířky zcela 
a rovnoměrně zapuštěné.

Stroj na více použití

Pro zkrácení doby amortizace ultrazvukového 
svařovacího stroje navrhl tým Herrmann 
Engineering další možnosti využití z aktuálních 
projektů společnosti apra-plast. Díky 
rychlovýměnnému systému svařovacích nástrojů 
lze ultrazvukový svařovací stroj během několika 
minut přestavět pro jiné použití. Ve spojení 
s rámem byl realizován další projekt, který byl 
rovněž vyroben v malých sériích.

Tento produkt představuje kryt měřicího 
přístroje z umělé hmoty, do kterého je vloženo 
kontrolní okénko z plexiskla (PMMA). Dříve se 
kryt připevňoval ručně, což s sebou neslo několik 
nevýhod. Spojení mezi díly musí být vodotěsné, 
aby byla zaručena bezchybná funkčnost 
konečného výrobku. Při jejich zapouštění pomocí 
lepidla se však často tvořily vzduchové bubliny, 
které ohrožovaly těsnost. Kromě toho mohly díly 
kvůli ručnímu upevňování vyklouznout z místa, 
což znamenalo, že utrpěla nejen těsnost, ale také 
vzhled výsledného produktu.

Počáteční testy ukázaly, že použití ultrazvuku 
může přispět ke zvýšení kvality produktu. 
Kontrolní okénko je s krytem z umělé hmoty 
spojeno ultrazvukovým svařováním, které vytváří 
absolutně těsný spoj. Absence lepidla zase 
zajišťuje vizuálně bezchybný výsledek a vytváří 
ekologické spojení zcela bez aditiv. Dalším 
klíčovým kritériem pro použití technologie 
ultrazvukového svařování byla možnost 
monitorování procesu: Díky pečlivému sledování 
a ověřování každého jednotlivého procesu 
svařování zajišťuje stroj dosud nedosažitelnou 
úroveň spolehlivosti procesu.

Rychlá přestavba znamená, že ultrazvukový 
svařovací stroj lze použít i pro jiné aplikace, 
například pro navaření kontrolního okénka do 
krytu z umělé hmoty.

Faktory úspěchu: školení a konzultace

Díky těmto dvěma vyvinutým řešením pracuje 
společnost apra-plast poprvé s technologií 
ultrazvukového svařování. Zásadní význam 
pro rozhodnutí mělo důkladné základní školení 
o ultrazvukovém svařování a konzultace ohledně 
finanční a technické proveditelnosti projektu. 
Díky pronájmu stroje mohl zákazník provádět 
testy přímo ve výrobě v reálných podmínkách 
a předem se seznámit s používáním technologie.

http://www.herrmannultraschall.com
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Jürgen Koenen (druhý zprava), výkonný ředitel 
společnosti apra-plast, má radost z všestrannosti 
ultrazvukového svařovacího stroje.

Závěr

Nové řešení svařování jasně ukazuje, že použití 
ultrazvuku se vyplatí i v případě výroby malých 
dávek. Podmínkou k tomu je důkladná podpora 
po celou dobu trvání projektu, aby bylo možné 
vyvinout všestranný stroj. Zejména ve srovnání 
s ručními procesy spojování nabízí ultrazvukové 
svařování velkou výhodu v podobě kratších 
výrobních časů a vyšší kvality produktů, což 
znamená, že zákazníci mohou navrhovat celé 
výrobní procesy tak, aby byly ekonomičtější, 
udržitelnější a efektivnější.

O společnosti Herrmann

Jako specialista na ultrazvukové svařování se 
společnost Herrmann již více než 60 let snaží 
dělat radost svým zákazníkům. Za tímto účelem 
byla vyvinuta kombinace služeb společnosti 
Herrmann Engineering, s níž více než 600 
zaměstnanců ve více než 20 zemích úspěšně 
realizuje projekty společně se svými zákazníky. 
„Spojování nejen materiálů“ je hlavní zásadou 
společnosti, která znamená důvěryhodnou 
spolupráci na úrovni, která je vidět. Díky tomu 
lze ročně vyřešit více než 2000 různých aplikací 
v klíčových průmyslových odvětvích, jako je 
automobilový průmysl, zdravotnictví, hygiena 
a balení.

• Nabroušení funkčního odvzdušnění, kde a jakým způsobem.
• Oprava prasklého, krátkého, dlouhého vyhazovače.
• Kontrola a údržba chlazení.
• Řešení zástřiků.
• Důvody praskání táhel vyhazovačů.
• Základy leštění.
• Opravy dělící roviny.
• Navařování.
• Praktické zásady preventivní a prediktivní údržby.

https://libeos.cz/k/prakticke-nastrojarske-postupy/

• Rozdělení plastů.
• Dlouhodobé a krátkodobé vlastnosti.
• Vliv přísad na vlastnosti.
• Technologie vstřikování ve vztahu ke konstrukci dílu.
• Přehled speciálních technologií vstřikování a ostatní 

zpracovatelské technologie.
• Vstřikovací forma ve vztahu ke konstrukci dílu.
• Vliv materiálu a přísad na vyrobitelnost.
• Zásady konstrukce vstřikovaných dílů.
• Přesnost plastových dílů.
• Vliv konstrukce výrobku na kvalitu.
• Vady plastových dílů.
• Možnosti zvýšení kvality plastových dílů pomocí počítačové 

simulace.
• Materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.

https://libeos.cz/k/konstrukce-vstrikovanych-dilu-3-denni-skoleni/

• Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem.
• Odvzdušnění.
• Doporučené materiály a tepelné zpracování pro jednotlivé díly 

forem.
• Možnosti vtokové soustavy,
• Proces návrhu formy.
• Způsoby používané při výrobě forem.
• Dokončovací práce.
• Proces vývoje a konstrukce vstřikovacích forem.
• Nejčastější vady nových forem.
• Základní principy údržby.
• Rozdělení a stupně údržby.
• Systém řízení a plánování údržby.
• Realizace preventivní údržby forem.
• Poruchy forem.
• Parametry údržby forem.

https://libeos.cz/k/vyroba-opravy-a-udrzba-forem-2-denni-skoleni/

Praktické nástrojařské postupy -- NOVINKA
v termínu 7. 4. 2022

Dovolujeme si Vám nabídnout otevřené kurzy z oblasti vstřikování plastů.
V jarních měsících roku 2022 Vás zveme na tato školení:

Konstrukce vstřikovaných dílů
v termínu 11.–13. 4. 2022

Výroba, opravy a údržba forem
v termínu 25.–26. 4. 2022

Školení je vhodné především pro pracovníky údržby 
a oprav forem.
Provádíme pro skupinu 5 až max. 8 účastníků.

Školení je vhodné pro konstruktéry vstřikovaných 
dílů a konstruktéry vyškolených v jiných oborech.

Školení je vhodné především pro pracovníky 
údržby a oprav forem.

Partner školení

Jiří Musil
obchodně technický zástupce
mob:+420602437011

Technologické centrum Brno
Areál Slatina, Tuřanka 115
627 00 Brno

jiri.musil@herrmannultrazvuk.com
www.herrmannultraschall.com

https://libeos.cz/k/prakticke-nastrojarske-postupy/
https://libeos.cz/k/konstrukce-vstrikovanych-dilu-3-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/vyroba-opravy-a-udrzba-forem-2-denni-skoleni/
https://libeos.cz/
https://www.svetplastu.eu/
https://www.svetplastu.eu/
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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
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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

& 

 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.)

Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2022 (21. - 22.9.) 

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 – FORMY-PLASTY Brno, SPECTRA Zlín  
vyjde 13.května (uzávěrka 11.4.) 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, PLASTKO Zlín 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. 

http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_24_WEB_2021.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. 

-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
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