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PLASTEX - MSV Brno 4.–7. 10. - vaše inzerce v plastikářské hale G1

Inzerujte ve speciálním vydání Světa plastů k veletrhu
a dostaňte se do haly G1 a na stánky všech vystavovatelů

 na Konferenci PLASTKO Zlín 21.–22. 9.

Aktuální vydání Světa plastů číslo 25 - květen 2022
ke stažení ve formátu PDF zde.

You may download The World of Plastic No. 25- 2022
in PDF HERE.

Mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2022 (3.–7. 10.)
Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2022 (21.–22. 9.)

č.2/2022 – PLASTEX-MSV Brno, PLASTKO Zlín vyjde 19. září (uzávěrka 22. 8.)

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

Svět plastů je jediný tištěný plastikářský časopis vycházející v ČR!
Tedy právě, jedině a pouze časopis Svět plastů najdou plastikáři a všichni potenciální zájemci 

o problematiku na všech relevantních plastikářských akcích. Těžko kdekoliv na veletrzích, 
konferencích, seminářích, školeních, firemních akcích hledat chuť pro imaginární – elektronické – 

sociální - online struktury odborné publicity. Časopis, který v tu chvíli držíte v ruce, kterým listujete, 
ve kterém nacházíte informace, který si odnesete s sebou abyste se k němu vrátili, ten jediný má 

cenu a vypovídací hodnotu.

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

Linear Robot SAM-C
Automation developed inhouse

+

09/2022 - 20. 6.

https://svetplastu.eu
https://svetplastu.eu/doc/sp_25_2022_2stranky.pdf
https://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
https://g.adspeed.net/ad.php?do=clk&tokid=eNoljEsSwiAQBe8ye6sYYJhPTgMalE0sJXFjeXdJsnz9ujob2bdbMMjtBlO3ZCCkqn4faLDC1AwTEaoGhwPG4W7rY_-DN2B1pQapPjIXvjrWuRYhYWJNVOPhGTzPPBl4ZqajPkp9fn_acr9sS3udBg45-SyUXCI5QRzw9wcdDyvd
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Jeden rok Sumitomo (SHI)
Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o.
Česká pobočka v Praze slaví v těchto dnech první výročí a má před sebou ještě spoustu plánů

Společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics 
Machinery Česko spol. s r.o, Praha slaví 
v těchto dnech své první narozeniny. Pobočka 
v českém hlavním městě byla oficiálně otevřena 
1. dubna 2021. „Dosáhli jsme všech našich 
podnikatelských cílů a splnili všechny sliby. Ohlasy 
zákazníků jsou velmi pozitivní,“ těší se z výročí 
jednatel David Svoboda a poukazuje na vysokou 
procesní orientaci místa. „Otevřením našeho 
technického centra pro školení, vzorkování 
a testování jsme stanovili další milník v oblasti 
technické podpory a nabídky služeb orientované 
na zákazníka.“

Zákaznické centrum o rozloze 450 metrů 
čtverečních spojuje teorii a praxi v nejmodernějším 
showroomu. Pro semináře, kurzy nebo školení je 
k dispozici 15 míst, před kterými se na pohyblivém 
interaktivním 86palcovém monitoru otevírá okno 
do světa strojní techniky společnosti Sumitomo 
(SHI) Demag. Kamery připojené přes LAN 
a WLAN zajišťují externí spojení se zákazníky 
a s německými závody ve Schwaigu a Wiehe. 
„Pro naše zákazníky pořádáme školení v jejich 
vlastních firmách. Tam však každodenní pracovní 
rutina často vede k rozptýlení. Proto ho nabízíme 
i ve vlastních prostorách, což předání znalostí 
a informací ještě zintenzivňuje,“ říká Svoboda.

Hned vedle prostoru pro teoretickou výuku je 
v technickém centru umístěn plně elektrický 
vstřikovací stroj IntElect 130/520-560 včetně 
robota a dalších periferií, jako je doprava 
a sušení materiálu a temperace forem. „Zde 
také můžeme ukázat naši strojní technologii 
v praxi a předvést konkrétní aplikace,“ vysvětluje 
jednatel společnosti. Místnost je vybavena 
všemi potřebnými médii, jako je stlačený 
vzduch, elektřina a voda, a manipulaci s těžkým 
vybavením usnadňuje jeřáb s nosností pěti tun.

Největší předností na místě je však kompletní 
demonstrace webového softwaru „myConnect“ 
pomocí dvou dotykových obrazovek, jedné 
pro servisního technika a druhé pro zákazníka. 
„Tato centrální platforma poskytuje zákazníkům 
přímý přístup k široké škále plně propojených 
podpůrných služeb. Pomáhá také lépe řídit 
neefektivitu, snižovat náklady, redukovat 
celkové provozní náklady, odstraňovat závady 
a minimalizovat prostoje,“ uvádí Svoboda 
a dodává: „Jsme jednou z prvních dceřiných 
společností společnosti Sumitomo (SHI) Demag, 
která tuto službu má ve svém showroomu. „

S příchodem nového servisního technika na 
začátku roku má nyní společnost Sumitomo (SHI) 
Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o 15 
zaměstnanců. Kromě kolegů v back office a na 
telefonní infolince, která je zákazníkům k dispozici 

zdarma od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 
hodin, má jeden prodejce na starosti severní 
a druhý jižní část České republiky a Slovenska. 
Dále je zde osm servisních techniků - sedm v ČR 
a jeden na Slovensku. „Jsme zastoupení ve všech 
regionech země, abychom zákazníkům zaručili 
nejlepší možné služby,“ ujišťuje generální ředitel.

To se brzy rozšíří take o SAM-C, první vlastní 
řešení řady robotů vyvinuté společností 
Sumitomo (SHI) Demag. „ In-house automatizace 
bude v České republice k dispozici do konce 
roku,“ oznamuje Svoboda. SAM znamená 
„Sumitomo (SHI) Demag. Automatized. Machine“, 
písmeno „C“ popisuje „kartézskou“ kinematiku 
robota. Zpočátku budou k dispozici čtyři velikosti 
užitečného zatížení a to hmotnosti 3, 5, 10 a 20 
kg. Během následujících dvou let bude platforma 
SAM postupně rozšiřována o další kinematické 
a funkční prvky robota.

Nové roboty SAM se používají pro vstřikovací 
stroje s uzavírací silou 50 až 500 tun a pro 
standardní aplikace s dobou cyklu 10 s a více. 
Uživatelé mohou těžit z procesní a systémové 
technologie z jednoho zdroje („one-stop 
shopping“), kompletní integrace řízení (HW/SW) 
robotické technologie do vstřikovacího stroje 
a také z výrobně optimalizované mechaniky 
robotů pro vstřikovací stroje SDG. „Roboty SAM 
nabízejí našim zákazníkům atraktivní poměr 
ceny a výkonu pro kompletní řešení sestávající 
ze vstřikovacího stroje a automatizace, včetně 
shody CE díky standardizaci,“ vysvětluje generální 
ředitel.

Díky komunikačnímu systému IO-Link lze 
k automatizačnímu systému připojit inteligentní 
senzory a aktivní členy, což znamená, že řada SAM 
komplexně splňuje požadavky Průmyslu 4. 0. 
Kromě toho mají roboti také funkci „myConnect“. 
Spolu se vstřikovacími stroji a technologií 
manipulace s materiálem, od společnosti 
Sumitomo (SHI) Demag, nabízí SAM-C nejmenší 
plochu výrobní jednotky. Další výhodou je 
vysoká dostupnost systému s minimálními 
nároky na opravy a díky vlastním servomotorům, 
technologii pohonů a vedení s nízkými nároky. 
Díky vhodné vakuové technologii jsou systémy 
také energeticky úsporné.

Plány společnosti Sumitomo (SHI) Demag Plastics 
Machinery Česko spol. s r.o však přesahují rámec 
prosté kombinace stroje a robota. „Do konce 
roku plánujeme mít připravenou strukturu 
a personál, abychom od roku 2023 mohli začít 

nabízet a dodávat nejen stroje s roboty, ale také 
komplexní automatizaci,“ vysvětluje jednatel. 
„Kromě toho máme na našem pracovišti sklad, 
který disponuje náhradními díly pro Ergochecky 
(profylaktická prohlídka stroje) To nám umožňuje 
lépe plánovat nasazení servisních techniků 
a pružně reagovat na požadavky zákazníků.“

Svoboda vidí pro svou společnost v nadcházejících 
měsících dobré příležitosti k růstu, zejména 
v oblasti výroby obalů a zdravotnictví. „Mírně 
se zvýší i spotřebitelský, zatímco automobilový 
průmysl zůstává slabý,“ uvádí. Důležitým hnacím 
motorem je podle něj zejména veletrh MSV 
v Brně. „V loňském roce jsme se tam po dlouhé 
době opět představili s vlastním strojem. Odezva 
byla skvělá. Navázali jsme řadu kontaktů, které 
následně vedly k novým zákazníkům, a prodejům 
nových strojů,“ ohlíží se zpět. Proto se ředitel 
letos opět chystá zúčastnit MSV, který se bude 
konat od 4. do 7. října 2022, se svým strojem 
a vlastním produktem.

„Před rokem jsme začali od nuly a od prvního 
dne jsme se starali o zákazníky na naší servisní 
hotline lince. Díky rozsáhlým znalostem procesů 
a velkým zkušenostem našich zaměstnanců 
jsme byli schopni vyřešit řadu problémů již po 
telefonu,“ ohlíží se Svoboda. „Naše přítomnost 
na místě a vynikající vybavení v showroomu 
nám umožňují získávat nové zákazníky a získávat 
podíl na trhu,“ dodává a těší se na budoucnost: 
„Kvůli vysokým nákladům na energii, ale také 
kvůli rychlosti a přesnosti přechází stále více 
zákazníků na plně elektrické vstřikovací stroje. Již 
nyní máme podíl kolem 80 procent a ten se bude 
dále zvyšovat. S řadou IntElect jsme na to ideálně 
připraveni.“

https://www.sumitomo-shi-demag.eu/
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Už třicet let jsou plastikářské stroje 
naším nosným programem

Rakouská společnost ENGEL na trhu existuje 
od roku 1945, kdy ji založil Ludwig Engel. Už 
v roce 1948 si společnost nechala patentovat 
první lis na plasty, čímž se nejen pro ni 
otevřel obrovský prostor v plastikařině. 
Firma už od začátku patří mezi průkopníky 
ve zpracování plastů, protože hned v roce 
1951 přichází na trh s prvním vstřikovacím 
strojem a tím předurčuje směr vývoje v této 
oblasti.

Podívejme se nejprve na krátký profil společnosti 
ENGEL. Kompletní řadu vstřikovacích strojů 
představuje ENGEL v roce 1959 a v roce 1965 
jako rodinná firma ustavuje dceru Ludwiga 
Engela Irene a jejího manžela Georga Schwarze 
do vedení společnosti ENGEL. Dalším milníkem 
společnosti je zavedení elektronického řízení 
jako standardu od roku 1968. Dynamický růst 
společnosti pokračuje, a tak v roce 1972 je 
založena první zahraniční pobočka a o pět let 
později, v roce 1977 společnost ENGEL buduje 
první výrobní závod mimo Rakousko.

V roce 1980 došlo k zahájení vývoje a výroby 
lineárních robotů v Dietachu a roku 1988 byl 
otevřen závod na výrobu velkých strojů ENGEL 

v St. Valentinu. V rámci růstu společnosti a zájmu 
o výrobky a řešení společnosti ENGEL byla v roce 
1992 otevřena i pobočka v České republice. 
A protože firma je známá jako kvalitní dodavatel 
řešení pro plastikářský průmysl a zájem firem 
o taková řešení roste obrovským tempem, v roce 
2000 dochází k otevření výrobního závodu 
ENGEL v Kaplici. V něm firma vyrábí komponenty 
(elektrorozvaděče, olejové nádrže…) a pásové 
dopravníky.

Už v roce 2013 se ENGEL stává vedoucí firmou na 
trhu v oboru plastikářských řešení a její výrobní 
závody kromě Kaplice lze nalézt v Rakousku, ale 
i v Číně, Koreji a Německu. V tomto roce čítá 
počet obchodních poboček 30, rozmístěných po 
celém světě. V roce 2019 podepisuje společnost 
ENGEL globální závazek k New Plastics Economy 
nadace Ellen Mac Arthur Foundation. Roku 
2020 zařadil Bloomberg ENGEL do skupiny 
50 celosvětově nejudržitelnějších a klimaticky 
nejodpovědnějších podniků a v roce 2020 je 
zpřístupněna online virtuální platforma „ENGEL 
live e-xperience“.

Třicet let na českém trhu – výročí, které 
zavazuje

Sídlo české pobočky společnosti ENGEL najdeme 
v Praze 4 v Baarově ulici. Na otázky Světa Plastů 
nám odpověděl a třicetiletou historii přiblížil Ing. 
Petr Stibor, MBA, první jednatel ENGEL CZ s.r.o. – 
tehdy ENGEL CSFR, prezident pro Východní 
Evropu.

Svět Plastů (SP): Pro velké množství plastikářů 
představuje ENGEL po dlouhá léta etalon kvality. 
Bylo složité dosáhnout tohoto hodnocení – 
udržet jej?

Petr Stibor (PS): Je to výsledek každodenní práce, 
dnes přes sedmi tisíc zaměstnanců koncernu 
ENGEL po celém světě. Jako ve sportu je snazší 
špičky dosáhnout a těžší se pak na ní udržet. To 
se daří i investováním do vývojového oddělení, 
do nejnovějších technologií i celkově dalšího 
rozvoje koncernu ENGEL.

SP: Když se ohlédnete, co bylo stěžejní pro 
českou pobočku v oněch 30 letech její existence?

PS: Kvalitní produkt, zázemí silné rodinné firmy, 
v neposlední řadě nadšený tým dnes skoro 80 
pracovníků, který táhne za jeden provaz.

SP: ENGEL vždy představoval společnost plnou 
nápadů, která se dokázala udržet na čele i když 
na světě vznikala spousta konkurentů. Čím to je?
 
PS: Musím opakovat: jedná se o tradiční rodinnou 
firmu, žádní neprůhlední akcionáři nebo fondy. 
Zájmem vždy bylo a je být na špičce vývoje 
a technologií. Zisky se „neprojídají“, ale investují 
do rozvoje, obnovy, rozšíření působení celé firmy.

SP: Záběr vaši společnosti je obrovský a popis 
oborů, ve kterých se ENGEL angažuje, by zabral 
polovinu časopisu. Co patří mezi TOP 5 pro 
ENGEL v České republice?

PS: Určitě dnes hraje hlavní roli servis a služby 
zákazníkům. Naše CSD (Customer Service 
Division) oddělení, sestávající z vlastního servisu, 
oddělení náhradních dílů a školení čítá přes 
50 lidí! Máme bezkonkurenčně nejhustší síť 
servisních techniků po celé republice a snažíme 
se, aby naše reakční časy při pomoci zákazníkům 
byly co nejkratší.
Naše prodejní oddělení je v těsném styku se 
zákazníky.
V České republice je naším největším 
odběratelem automobilový průmysl, následuje 
technické vstřikování, menším segmentem je pak 
obalový a zdravotní průmysl.
pokračování na další straně.

Ludwig Engel, zakladatel společnosti.

https://www.plastoplan.cz/
https://www.engelglobal.com/cs/cz/index.html
https://www.kpgalvano.cz/
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pokračování
SP: A jaké technologie nejvíce dokázaly změnit 
výrobu?

PS: V průběhu času je zřetelný nástup 
automatizace, naprostá většina strojů je dodávána 
s roboty a zhruba 5 až 10 % pak s komplexními 
robotickými buňkami, které zvyšují v průběhu 
výrobního cyklu přidanou hodnotu výrobků.

SP: V čem si myslíte, že je ENGEL nejpokrokovější 
společností?

PS: Ve vývoji, v technologiích, ve starosti o životní 
prostředí, o své klienty i zaměstnance. To vše 
v globální rovině v Evropě, Americe i Asii.

SP: Pobočka v Kaplici se zabývá výrobou 
komponentů a pásovými dopravníky. Plánujete 
rozšířit její výrobní portfolio?

PS: Již dnes narážíme na nedostatek pracovní síly 
v regionu. Rozšíření dnes – i vzhledem k stávající 
mezinárodní situaci – není na pořadu dne.

SP: A plánuje se další růst zastoupení v Česku 
a případně rozšíření počtu výrobních závodů 
u nás?

PS: Pro střednědobý horizont budeme rádi, 
když udržíme stávající stav. Připravujeme se na 
problémy s dodávkami dílů jak pro nové stroje, 
tak pro stroje již existující. Tento fenomén bude 
ovlivňovat celý průmysl nejen v České republice, 
ale vlivem globalizace celosvětově.

SP: A jak se česká pobočka podílí na obratu celé 
společnosti?

PS: Úspěšnost roku je ovlivněna nějakým velkým 
projektem – například dodávkou pro továrnu na 
zelené louce – a podíl malé České republiky se 
pohybuje mezi 2 až 4 % obratu celé společnosti.

SP: Žijeme v „blbé“ době. Ovlivnil nějak 
coronavirus výsledky společnosti u nás a v cizině?

PS: Samozřejmě ovlivnil, jako všude, ale i s tím se 
firma ENGEL zdárně poprala. Omezení osobního 

setkávání se zákazníky, což je vždy pro obchod 
nejdůležitější, rušení veletržních a dalších akcí 
ovlivnily život a výsledky všech, i naší firmy. 
Největší dopad ale měla a stále má situace 
v sektoru automotive.

SP: Pocítíte dopad nesmyslné války na Ukrajině?

PS: Jsem zodpovědný za dceřiné společnosti 
ENGEL Rusko i ENGEL Ukrajina, takže dopady 
samozřejmě jsou a budou. Dovedete si představit, 
že s vedením koncernu v Rakousku v současné 
době neřešíme nic jiného?

SP: Co si slibujete od dalších třiceti let existence 
zastoupení?

PS: Slibujeme si, že ENGEL CZ bude nadále patřit 
k nejdůležitějším zastoupením celého koncernu 
na světě a zákazníkům slibujeme, že se budeme 
snažit o naše ještě kvalitnější služby.

SP: A co byste řekl závěrem?

PS: Mým aktuálním mottem ve firmě je: „Less 
stress, more fun and success“ jinými slovy „méně 
stresu, za to více zábavy a úspěchu“.

SP: Děkujeme za rozhovor.

Ing. Petr Stibor, MBA.

Centrální spojení chladících okruhů

Jednoduše.
Online.
Objednat.

www.hasco.com

Multi systém

Banner_Multi_Coupling_193x40mm.indd   1 28.03.2022   13:07:25

Využijte čas před plánovanou dovolenou a přijeďte si
k nám rozšířit znalosti v některé z nabízených oblastí:
Stabilní proces vstřikování plastů
v termínu 27. – 29. 6. 2022
Školení je vhodné pro technology a vývojové pracovníky.
https://libeos.cz/k/stabilni-proces-vstrikovani-plastu/

Praktické nástrojařské postupy
v termínu 27. 6. 2022
Školení je vhodné především pro pracovníky údržby a oprav forem.
Provádíme pro skupinu 5 až max. 8 účastníků.
https://libeos.cz/k/prakticke-nastrojarske-postupy/

Partner školení

https://www.rosler.com
https://www.hasco.com/
https://libeos.cz/k/stabilni-proces-vstrikovani-plastu/
https://libeos.cz/k/prakticke-nastrojarske-postupy/
https://libeos.cz/
https://svetplastu.eu/
https://www.engelglobal.com/cs/cz/index.html
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K.D. Feddersen distribuuje vysoce
kvalitní recyklované technické plasty
společnosti Aurora Kunststoffe GmbH
Od roku 2014 hamburský distributor plastů 
K.D. Feddersen spolupracuje so spoločností 
Aurora Kunststoffe GmbH, která je výrobcem 
vysoce kvalitních technických plastů na bázi 
recyklátu. Společnost sídlí v Neuensteinu ve 
spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Nyní se tyto dvě společnosti rozhodly prohloubit 
spolupráci v tomto směru a rozšířily svůj prodejní 
region o další evropské pobočky distributora.

K.D. Feddersen díky tomu posílí své široké 
portfolio technických plastů a vysoce kvalitních 
materiálů na bázi recyklátu pro uspokojení 
vysoké poptávky po recyklovaných nebo 
udržitelných materiálech jakožto příspěvek 
k cirkulární ekonomice.

Součástí tohoto portfolia jsou různé technické 
polymery, jako je např. PA 6.6, PA 6, ABS, PC+ABS, 
PC, POM, PPS, PBT a mnoho dalších. V závislosti 
na cílovém výrobku jsou tyto materiály 
k dispozici jako neplněné a/nebo modifikované 
plnicím systémem. Individuální řešení mohou 
být realizována ve spolupráci s výrobcem. 
Řada materiálů Aurora na bázi recyklátu se již 

používá u zavedených OEM a splňuje nejpřísnější 
požadavky pro sériovou výrobu.
 
Recyklace plastů pomáhá výrazně omezovat 
produkci odpadu (Foto: Aurora Kunststoffe 
GmbH).

„Naše udržitelné plastické materiály jsou 
na stejné kvalitativní úrovni jako komerčně 
dostupné nerecyklované materiály a splňují 
technické standardy i emisní specifikace 
jak pro automobilový průmysl, ale také pro 
elektrotechnický průmysl a stavebnictví. Přístup 
k surovinám prostřednictvím certifikovaných 
dodavatelů, nekompromisní kontrola vstupů 
a kontrola výroby, mnoho let vývoje s podporou 
zkušební laboratoře vybavené nejmodernější 
technologií – to jsou základy, na kterých stavíme 
naše vysoce kvalitní materiály na bázi recyklátu,“ 
vysvětluje Thomas Rätzsch, ředitel Aurora 
Kunststoffe GmbH.

„Naši zákazníci mohou využívat výhod 
recyklovaných a ekologických plastů o vysoké 
kvalitě a s nízkou uhlíkovou stopou,“ říká 
Hermann Legatzki, vedoucí produktového 
managementu společnosti K. D. Feddersen. 
„Používáním materiálů na bázi recyklátu je 
možno ušetřit 8,64 kg CO2 na 1 kg materiálu – 
příklad PA 6.6 s úderovou modifikací.“
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Foamlite® - s lehkostí více užitku

Ve všech aplikacích, kde je kladen důraz na 
nízkou hmotnost, ale zároveň vysokou pevnost, 
je ideálním řešením Foamlite®. Tato pěnová 
deska nabízí o 30% nižší hmotnost v porovnání se 
srovnatelnými kompaktními materiály. Její využití 
je proto ideální v dopravním průmyslu na výrobu 
přepravních boxů, konstrukci vozidel, obklady 
a podlahy transportérů, ale i v zemědělství, při 
konstrukci nádrží a bazénů a dalších, přičemž 
v nabídce jsou i varianty s antistatickými 
vlastnostmi (ESD) nebo FG pro potravinářství.

Desky Foamlite® jsou k dostání ve variantě PP 
(Foamlite® P) a PEHD (Foamlite® G), v různých 
formátech, tloušťkách a barvách.

Lehký
Desky Foamlite® jsou oproti srovnatelným deskám o 30% lehčí. Díky tomu 
vynikají produkty z materiálu Foamlite® velmi snadnou manipulací a umožňují 
snadnou přepravu.

Pevný
Desky z materiálu Foamlite® mají vysokou mechanickou stabilitu.

Vysoce odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům
Produkty z materiálu Foamlite® jsou ideální i pro trvalé venkovní použití.

S kvalitním povrchem
Desky Foamlite® jsou k dispozici s hladkým nebo oboustranně zrnitým povrchem 
s vysokou odolností proti poškrábání. V nabídce také protiskluzové provedení se 
speciální povrchovou úpravou „cubic grain“.

Nenáročný na údržbu – snadné čištění
Foamlite® lze velmi snadno vyčistit pomocí běžně dostupných čisticích prostředků. 
Pěnové jádro materiálu s uzavřenými póry zabraňuje absorpci nečistot a vlhkosti.

Jednoduše zpracovatelný
Desky lze velmi snadno opracovávat běžnými dřevoobráběcími nástroji. Hliníkové 
profily lze bezpečně upevnit pomocí nýtů a šroubů.

Dobré izolační vlastnosti
Uzavřené póry v pěnovém jádru zajišťují dobrou tepelnou izolaci a tlumení hluku.

Svařitelný
Konstrukční desky Foamlite® jsou standardně svařitelné s homogenními deskami.

www.roechling.com/cz/industrial

Recyklace plastů pomáhá výrazně omezovat 
produkci odpadu (Foto: Aurora Kunststoffe 
GmbH).

NORMÁLIE PRO VSTŘIKOVACÍ  
A STŘIŽNÉ NÁSTROJE

RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM FOREM
strack.indd   1 10.05.2021   8:20:44

https://kdfeddersen.com/
https://www.roechling.com/cz/industrial
https://www.vmm.cz/
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Slavnostní otevření nových
kanceláří Stäubli v Pardubicích

Technologie horkých vtoků FLEXflow od společnosti Oerlikon HRSflow:

Pokročilé rozhraní člověk-stroj 
činí ovládání snazší a flexibilnější

Přesně 365 dnů po zahájení stavby slavnostně 
otevřela pardubická pobočka Stäubli své 
nové sídlo. Tuto výjimečnou příležitost si 
nenechali ujít ani členové představenstva 
Stäubli a nechyběl ani kompletní tým 
regionu střední a jihovýchodní Evropy, který 
v dnešní době čítá více jak 80 zaměstnanců.

Hned při vstupu upoutá pozornost moderní 
showroom s exponáty z bohaté a úspěšné historie 
skupiny Stäubli. V přízemí nové budovy naleznou 
výrazně rozšířené zázemí zejména zákazníci 
firmy, kteří přijíždí na odborná školení nebo 
obchodní jednání, dále zde pak mají své místo 
technické dílny pro testy robotických aplikací 
i údržbu a servis. První patro pak tvoří komfortní 
pracovní prostředí pro zaměstnance a při jeho 
vybavování se pamatovalo i na rozšíření počtu 
videokonferenčních místností pro vzdálenou 
spolupráci.

Společnost Oerlikon HRSflow důkladně 
přepracovala software řídicí jednotky 
svých systémů horkých vtoků FLEXflow. 
Aktualizované rozhraní HMI (Human 
Machine Interface) 4.0 nyní umožňuje ještě 
intuitivnější a pohodlnější ovládání. Lze 
integrovat systémy s různými typy trysek 
a pro každou formu lze uložit několik 
sad parametrů. Byly přidány rozšířené 
možnosti individuálního ovládání každého 
servomotoru pro polohování jehly trysky 
a sledování stability procesu. Kromě toho 
lze nyní nastavit a spravovat specifické 
uživatelské účty pro jednotlivá přístupová 
oprávnění. Díky webovému připojení je 
přístup k řídicí jednotce možný bez ohledu 
na místo.

HMI 4.0 nyní nabízí možnost ovládat více 
servomotorů jednotlivě a se specifickými daty. 
To také umožňuje manipulaci se systémy se 
smíšenými rozměry trysek. K tomuto účelu systém 
používá specifické karty forem pro každý nástroj 
vybavený technologií horkých vtoků FLEXflow. 
Na tyto karty lze nahrát všechny informace 
požadované řídicím systémem, včetně pracovních 
postupů, počtu a konfigurace servo-elektrických 
trysek. Ukládání jednotlivých pracovních postupů 
také usnadňuje změnu pracovního režimu formy, 
což je důležité především pro operace s family 
nástroji. Dokonce lze integrovat i parametry 
pro proplachovací cykly. Tyto karty forem lze 
stáhnout na USB disk a přenést je do jiné řídicí 
jednotky nebo je uložit jako zálohu.

Pokročilé řízení procesu
Pro usnadnění individuálního programování 
a ještě větší intuitivnost lze na příslušnou kartu 

“Přestěhování firmy do nových kanceláří je 
důležitým milníkem v rozvoji naší pobočky. Je to 
skvělý výsledek naší dosavadní práce a zároveň 
závazek pro další rozvoj našich aktivit v tomto 
regionu,” řekl Václav Černý, Managing Director 
české pobočky Stäubli během slavnostního 
otevření. Na střeše nové budovy nechybí 
fotovoltaické panely osazené elektrickými 
konektory Stäubli s akumulací energie, pro 
řidiče elektrických a hybridních automobilů 
čeká na parkovišti nabíjecí přípojka a naopak 
zaměstnancům, kteří na cestu do práce volí kolo, 
bude sloužit prostorná kolárna.

V Pardubicích sídlí pobočka Stäubli již od svého 
otevření v roce 2005 a postupně rozvíjí své aktivity 
v obchodních divizích Fluid Connectors, Electrical 
Connectors a Robotics v rámci regionu střední 
a jihovýchodní Evropy. Díky soustavnému růstu 
začaly být předchozí prostory nedostatečné, 

uložit obrázek příslušného výlisku. Tam lze 
jednotlivé body vstřiku přiřadit k příslušné trysce 
horkého vtoku. Dvojklikem na ně lze zakázat nebo 
povolit určité funkce a zkontrolovat stav motoru. 
Kromě toho může uživatel spravovat provozní 
parametry každého motoru a nezávisle tak 
optimalizovat výkon příslušné trysky. Na stránce 
se seznamem cyklů jsou k dispozici kmenová 
schémata pro jednotlivé pracovní postupy 
vstřikování. Překrytí příslušného schématu pro 
konkrétní úlohu s odpovídajícími skutečnými 
údaji o procesu umožňuje zkontrolovat stabilitu 
procesu a v případě potřeby přijmout opatření.

Jednoduchý a víceúlohový provoz
Vytváření a ukládání individuálních profilů pro 
uživatele nebo skupiny uživatelů poskytuje 
přizpůsobené funkce, které lze flexibilně 
přizpůsobit příslušným organizačním potřebám. 
Každý uživatel se přihlašuje prostřednictvím 
svého jména a hesla k osobnímu účtu. Počet 
těchto uživatelských účtů je neomezený. K řídicí 
jednotce se může připojit několik uživatelů 
současně. Ovládání však může převzít pouze 
jeden účastník, zatímco ostatní pouze dostávají 
informace o příslušném stavu. Je však možné 
předat ovládání jinému uživateli.

HMI 4.0, integrovaný do sítě zákazníka, umožňuje 
ovládat systémy horkých vtoků FLEXflow 
z libovolného místa prostřednictvím počítače 
nebo tabletu a internetového prohlížeče. Citlivé 
grafické zobrazení se přizpůsobí nejběžnějším 
rozlišením monitorů.

Zaměření na náročné a složité komponenty
Kromě dalších vymožeností aktualizovaného 
rozhraní HMI 4.0 zůstávají výhody servomotorem 

a proto posvětil globální management Stäubli 
tuto investici do vlastní moderní kancelářské 
budovy. Celá stavba realizovaná společností 
Chládek a Tintěra proběhla podle plánu 
a zaměstnanci Stäubli začali pracovat v nové 
budově od 1. června 2022.

Kontakt:

Michal Scholze, HR & Marketing Director
+420 731 131 734, m.scholze@staubli.com
Stäubli Systems, s.r.o.,
Hradecká 536, 530 09 Pardubice

www.staubli.com

poháněných a přesně ovladatelných systémů 
uzavíratelných vtoků FLEXflow nezměněny. 
Protože lze vyrábět velkoplošné výlisky s vysoce 
kvalitním povrchem, je vstřikování do forem 
náročných a složitých automobilových dílů 
jednou z hlavních oblastí použití. Zejména při 
kaskádovém vstřikování do forem umožňuje 
systém FLEXflow individuální, postupně 
koordinované přesné otevírání a zavírání jehel 
při volitelných rychlostech. To umožňuje přesné 
řízení průtoku taveniny v jednotlivých tryskách 
horkých vtoků a celkového objemového průtoku 
v dutině a optimalizaci procesu plnění oproti 
běžným kaskádovým systémům. Mezi možné 
výsledky patří nejen vynikající povrch dílů, ale 
také snížení potřebné uzavírací síly díky velkému 
procesnímu oknu, jakož i hmotnosti dílů bez 
snížení kvality.

Členové představenstva Stäubli Group 
s ředitelem pardubické pobočky při 
slavnostním otevření nových kanceláří.

Stavba proběhla podle časového 
harmonogramu a byla dokončena přesně 
jeden rok od položení základního kamene.

Lokální tým Stäubli při slavnostním 
otevření.

Letecký pohled na novou budovu
v Pardubicích.

Aktualizované rozhraní HMI 4.0 pro řídicí jednotku 
systémů horkých vtoků FLEXflow může zobrazit archiv 
karet forem, který umožňuje vybrat stávající sadu dat 
nebo definovat nové pracovní postupy.

mailto:m.scholze%40staubli.com?subject=
https://www.staubli.com/
https://www.hrsflow.com/
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www.radicigroup.com

On the road together towards 
sustainability: a new story
An engineering polymer with reduced environmental impact made of 

recycled polyamide and featuring excellent technical performance. A safe 

and certified product according to the latest regulations: this is Renycle®.

What about you? What will your Renycle® story be?

A U T O M O T I V E  –  E L E C T R I C A L  &  E L E C T R O N I C S  –  C O N S U M E R  A N D  I N D U S T R I A L  G O O D S
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Temperační zařízení pro
kondiciování forem

Inova�vní design  
• Elektronika je oddělena od 
   hydraulických komponentů pro
   maximální přesnost řízení   

• Odnímatelné boční panely pro 
   snadnou údržbu

• Integrovaná čelní rukojeť pro 
   excelentní pohyblivost

Ergonomické řízení
• Nový TFT 4.3” nakloněný displej pro  
   op�mální viditelnost za všech podmínek

• Kapacitní dotykový ovladač pro 
   okamžitý přístup k hlavním funkcím   

• Navrženo pro komunikaci se stroji 
   různých výrobců skrze port OPC-UA

Absolutní univerzálnost
• Hlubokotažená nádrž provedena z oceli 
   AISI 304 s ochranou pro� agresivním 
   kapalinám

• Deskový výměník navržen pro 
   maximální rychlost chlazení

• Volitelný průtokoměr pro absolutní 
   přesnost kontroly parametrů

Nová generace temperačních
zařízení pro průmysl 4.0 

Piovan Czech Republic: obchod@piovan.com

Piovan Central Europe: office@piovan.at

aquatech.piovan.com

Veškeré příspěvky prezentované na konferenci budou vydány formou elektronického sborníku.
Jednací jazyk: čeština, angličtina.

Simultánní překlad zajištěn

 www.cps.utb.cz

29. července 2022: 7.990,- Kč bez DPH 

Můžete se těšit na:
• přednášky expertů, kteří se pohybují dlouhodobě v oblasti “bio-plastů”
• případové studie, které mění úhel pohledu na použití plastů
• příspěvky přednášejících z různých oborů a s různými názory na plasty
• účast zástupců prestižní Evropské platformy ECP4 pro zpracování kompozitů, plastů a polymerů
• prezentace formou posterů
• moderní prostory navržené světově uznávanou architektkou profesorkou Evou Jiřičnou 
• folklórní společenský večer plný tradičních valašských specialit
   

  Bližší informace na: 

26. srpna 2022: 8.990,- Kč  bez DPH

Vás srdečně zvou na další ročník 
mezinárodní odborné konference

Místo konání: Fakulta humanitních studií
Štefánikova 5670, Zlín

21-22/9
 

Univerzitní institut 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 a Plastikářský klastr z.s.

Účastnické poplatky při registraci do: 

Kapacita sálu je omezena

Cílem konference je ukázat světu a okolí, že sektor výroby a zpracování plastů 
není jen zavrženíhodným oborem, jak prezentují mnohá masmédia, ale naopak, 
že dlouhodobě přispívá k ochraně prostředí, ve kterém žijeme. A samozřejmě také 
napovědět výrobcům, jakou správnou argumentaci volit při prosazování výrobků 
na konečných trzích. 

22-23/427-28/4

PLASTKO
2022

https://www.radicigroup.com/
http://www.cps.utb.cz
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Ensinger s.r.o.
Prùmyslová 991, P.O. Box 15, 33441 Dobřany

Czech Republic
info.cz@ensingerplastics.com

Your Partner for 
High-Performance Plastics

ensingerplastics.com

Oprava a servis zrcadlově leštěných forem
za použití nízkoteplotní nitridace
Společnost Šlechta a.s. je na trhu vstřikování 
plastů a výroby forem významným 
dodavatelem služeb zrcadlového 
a technického leštění a letos slaví čtvrt století 
na trhu. Během tohoto období rozšířila svou 
činnost o laserové navařování, gravírování, 
servis a údržbu forem a v neposlední řadě 
v roce 2019 rozšířila své portfolio služeb 
i o PVD a DLC povlakování. O propojení 
těchto služeb se dozvíte více v následujícím 
článku.

Formy pro lisování plastů trpí během svého 
životního cyklu opotřebením. I když materiál 
formy a tvrdost po tepelném zpracování splňují 
zadaná kritéria, často se stává, že se na vložkách 
objevují mikro i makro praskliny obzvláště dobře 
viditelné na zrcadlově leštěných površích, obr. 1. 
Tyto praskliny vznikají kvůli nevhodnému nebo 
urychlenému tepelnému zpracování během 
kalení, kdy se vytvoří příliš hrubá struktura 
materiálu, která není dostatečně houževnatá. 
Naštěstí díky vyvinuté technologii nízkoteplotní 
nitridace a precizní a citlivé ruční práci během 
leštění, je možné takové formy opravit.

Problémy zrcadlově leštěných povrchů

Během leštění hůře leštitelných materiálů 
(nevhodně tepelně upravených) dochází 
k efektu „otevírání“ povrchu, kdy se prakticky 
z povrchu uvolňují zrna karbidů o velikosti 10–
30 mikrometrů a povrch pak vykazuje defekty 
v podobě malých kráterů, obr. 2. Vypadávání 
zrn se děje nejen během leštění, ale i během 
lisovacího cyklu, kdy na povrch střídavě působí 
teplo a tlak a vnáší do materiálu pnutí čímž forma 
degraduje. Procesem leštění se tak musí z celého 
povrchu odebrat více než 30 mikronů a začít 
nanovo tvořit povrch, což je nejen časově velmi 
náročné, ale hrozí zde i riziko narušení geometrie 
tvaru, a navíc zde čelíme riziku, že se materiál 
otevře ještě na novém místě a cyklus se bude 
stále opakovat.

Celkově oprava a leštění vyžaduje velké 
zkušenosti leštičů a aplikaci správných postupů, 
kdy se kombinují různá přítlačná síla a různá 
leštící média.
Rovný zrcadlově leštěný povrch je navíc velmi 
náchylný na udržení rovinnosti, neboť jakékoli 
zvlnění zaviněné proleštěním je na první pohled 
vidět jak na formě, tak na výlisku.

Nízkoteplotní nitridace

Pro zlepšení mechanických vlastností 
nástrojových ocelí je možné využít technologie 
nízkoteplotní nitridace ( jinak známé jako pulzní 
plazmová difuze nebo s-fázová nitridace). 
Principem nízkoteplotní nitridace není tvorba 
nitridů v materiálu, ale pouze sycení materiálu 
dusíkem, který netvoří vazby, ale vstupuje do 
intersticiálních pozic v krystalické mřížce.
Mezi výhody této aplikace patří hlavně možnost 
vytvrzení nástrojové oceli až na 1600 HV, výrazné 
snížení vzniku mikrotrhlin a zvýšení korozi 
odolnosti oproti klasické nitridaci.
Firma Šlechta a.s. vyvíjela technologii 
nízkoteplotního nitridování v rámci výzkumně-
vývojového projektu „Nové nanostruktury 
pro inženýrské aplikace umožněné kombinací 
moderních technologií a pokročilých simulací“ 
reg. č. CZ.02. 1. 01/0.0/0.0/16_026/0008396 
spolufinancovaného Evropskou unií.
V rámci vývoje této nízkoteplotní nitridace byla 
pro nástrojářskou ocel 1.2379 zakalenou na 
54 HRC naměřena maximální tvrdost 1600 HV. 
Je jasné, že takováto tvrdost výrazně zvyšuje 
odolnost formy proti poškrábání a zároveň tím, 
že zasahuje pouze do hloubky 30–50 mikronů, 
zachovává výbornou houževnatost oceli. Právě 
pro leštění je i výhodný fakt, že vytvrzený povrch 
v sobě lépe drží jednotlivá zrna oceli a ta pak 
nevypadávají z materiálu během leštění.

Příklad využití leštění a nízkoteplotní nitridace 
pro opravu zrcadlového povrchu
Vložka TK- 421 byla přivezena na opravu 
z důvodu otevírajícího se povrchu v cca 30 % 
procentech své životnosti. Forma je z materiálu 
1.2343 a je používána pro lisování dílů z PC 
v zrcadlovém lesku pro medicínský průmysl 
a jakákoli nedokonalost je ihned viditelná. 
Z materiálového listu vyplývá, že forma byla 
vyrobena v asijských zemích a bylo podezření na 
nedodržení správného procesu tepelné úpravy.
Vzhledem k hlubokému poškození se povrch celé 
vložky snížil o 0,15 mm. Po přebroušení se vložky 
technicky přeleštili tak, aby byla zachována 
rovinnost lisovací části a s důrazem na dodržení 

správného technologického postupu pro leštění 
materiálů, kde se očekává otevírání. Hlavním 
uměním leštičů v této fázi je schopnost udržet 
stejný přítlak v ruce po celou dobu leštění, aby 
nedošlo ke zvlnění materiálu. V další fázi se vložka 
leštila elastickými nosiči do prvotního lesku, 
následně se celá forma tušírovala na lisu Reis TUS 
160 ve firmě Šlechta, aby se zkontrolovalo, zda 
dělící rovina na sebe správně doléhá.

Po tušírování byla forma nitridována procesem 
popsaným výše a finálně doleštěna do nejvyšší 
kvality zrcadlového lesku na Ra 0,004, tzn. že 
nejvyšší schod na materiálu je zhruba 10 nm!

 

Závěr

Oprava zrcadlově leštěných povrchů je náročná 
ruční práce vyžadující zkušené leštiče. Nově 
vyvinutý proces nízkoteplotní nitridace výrazně 
zlehčuje práci leštičů a zároveň zvyšuje životnost 
vložek. Nejen díky tomu je firma Šlechta a.s. 
schopna vyleštit díly z nástrojové oceli do Ra 
0,004 a zajistit celý proces pod jednou střechou 
a to včetně dopravy od a k zákazníkovi.

Mikropraskliny na leštěném povrchu.

Ilustrační obrázek poškozené formy.

Forma během tušírování.

Opravená vložka.

Protokol z měření drsnosti po broušení a po 
konečném leštění.

Krátery po vypadaných zrnech.

https://www.ensingerplastics.com/
https://www.slechta.com/
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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.
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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.
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Termíny vycházení TECHnews 2022:
10. 1.–31. 1.–21. 2.–7. 3.–28. 3.–18. 4.–9. 5. _speciál konf. FORMY - PLASTY Brno - 
30. 5.–20. 6.–19. 9. _speciál PLASTEX - MSV Brno, _speciál konf. PLASTKO Zlín
- 10. 10.–31. 10.–21. 11.–12. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
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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.
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