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Nezaměnitelný CNC výkon 

pro větší produktivitu. 

Krátké doby cyklu, stálá kvalita dílů

ROBOSHOT využívá 60 let zkušeností s CNC know-how 

a aplikuje je do elektronického vstřikování. Výsledkem 

je větší zrychlení, neuvěřitelně přesné pohyby a 

extrémně krátké cykly umožňující produkovat velké 

množství dílů s vysoce konzistentní kvalitou. Spotřeba 

energie je také extrémně nízká, a protože všechny 

FANUC produkty mají jednu společnou řídicí platformu, 

je ROBOSHOT snadno kombinovatelný s roboty.

FANUC ROBOSHOT

VELMI PŘESNÉ ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

  
• osvědčená CNC spolehlivost a přesnost

• 100% FANUC servo řízené osy

• 10 všestranných modelů pro maximální přizpůsobivost

• konzistentní procesy a vynikající opakovatelnost

• maximální ochrana formy a vyhazovače

• nejnižší spotřeba energie

WWW.FANUC.CZ
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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.
Přesně takový je Svět plastů - ve správnou chvíli přítomen na správném místě.

listopadové vydání – Svět plastů č.2/2020 / kontakt - 606 715 510, mach@machagency.cz

Aktuální vydání Světa plastů číslo 21 - červen 2020
ke stažení ve formátu PDF zde.

You may download The World of Plastic No. 21 - 2020
in PDF HERE.

Skvělá kombinace nízké hustoty a výjimečných 

mechanických vlastností předurčuje tento 

nadčasový materiál jako ideální řešení pro všechny 

aplikace, a to zvláště v náročném automobilovém 

průmyslu, kde jej lze užít jako náhradu širokého 

spektra polyamidů se skleněnými vlákny.

GET STARTED WITH 
OUR HIGH-FLYER.

www.mgplastics.czwww.ria-polymers.eu

Společnost MG PLASTICS s.r.o., která je zástupcem 
společností KRAIBURG TPE GmbH & Co.KG a RIA 
POLYMERS GmbH na české a slovenském trhu, 
nyní představuje novinky a vývoj obou těchto 
společností.

Termoplastické elastomery otevírají nejrůznější 
možnosti ve vývoji nových produktů a zpracování 
tak, aby byla výroba co nejefektivnější i pro 
Vás. Nové aplikace v automobilovém průmyslu, 
zaměřujícím se na elektromobilitu, exteriérové 
aplikace s nejvyššími nároky na UV odolnost 
a estetiku, nové materiály do interiérů a materiály 
s extrémně nízkou hustotou a výbornými 
deformačními vlastnostmi. To vše jsou novinky 
v materiálovém portfoliu firmy KRAIBURG TPE.
V současné době, kdy automobilový trh prochází 
transformací a vznikají nové aplikace a s nimi 
spojené nové požadavky na materiály je důležité 
mít partnera, jehož materiály prochází neustálým 
vývojem a jsou vždy připraveny splnit i ty 
nejnáročnější požadavky zákazníků. Nabízíme 
nejen vysoce kvalitní a speciálně upravené 
materiály, ale také poskytujeme jedinečnou 
úroveň komplexního zákaznického servisu.

TPE pro lékařské aplikace: plnění nejvyšších 
standardů kvality a odpovědnosti je nutností na 
trhu s lékařskou a farmaceutickou technologii. 
Proto má společnost KRAIBURG TPE zaveden 
systém řízení kvality, který zajišťuje soulad 
s nejpřísnějšími požadavky na vývoj, výrobu 

a zacházení s lékařskými plasty (MGP). Materiály 
z řady THERMOLAST® M byly speciálně vyvinuty 
pro aplikace v lékařském, farmaceutickém 
a diagnostickém sektoru. Tyto materiály mohou 
být dokonce používány v přímém kontaktu 
s tělesnými tekutinami a krví. Kvalita, bezpečnost 
a spolehlivost jsou ve zdravotní technice absolutní 
nutností.

Hledání stále nových řešení a využívání 
nejnovějších poznatků na poli termoplastů 
vyztužených speciálními skelnými nebo plochými 
vlákny je doménou společnosti RIA POLYMERS, 
jejíž produkce se plně soustředí na požadavky 
zákazníka, a tak je možné dle specifických potřeb 
dodávat materiál, který je vyvinut pro konkrétní 

aplikaci. Materiály na bázi polypropylenů, 
které nižší hustotou a skvělou pevností již 
nyní tvoří budoucnost technických dílů, dříve 
zpracovávaných z polyamidů. To jsou základní 
výhody materiálů, které lze nasadit na náročné 
aplikace. Speciální typy blendů kombinující 
vhodné vlastnosti amorfních a semi-krystalických 
polymerů a poslední dobou populární polyketony. 
Vysoce pevnostní materiály na amidové bázi 
(PAX) například pro aplikace nahrazující kovové 
díly a na extrémně namáhané části. To vše jsou 
materiály, které RIA POLYMERS dělá přímo na 
míru zákazníkům.
 
Pro více informací neváhejte kontaktovat  
MG PLASTICS s.r.o.

http://www.svetplastu.eu/
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_21_WEB_2020.pdf
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_21_WEB_2020.pdf
http://www.kraiburg-tpe.com/
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Přesné nastavení toku taveniny ve vstřikovacím 
systému pomocí rotace taveniny  
Při vstřikování s vícečetnými formami může kvůli rozdílům ve viskozitě vyvolané smykovým namáháním v kanálech 
vstřikovacích systémů docházet k tomu, že různé dutiny forem produkují tvarované díly s různými vlastnostmi – 
navzdory přirozenému vyvážení a optimální kvalitě formy. Tuto situaci lze napravit přesným nastavením toku taveniny 
pomocí rotace taveniny. 
 
Když dokonalé konstrukční řešení v praxi selže
Podíváte-li se na klíčová data pro náš příklad – 
vnitřní díl dvouplášťového termohrnku 
vyrobeného z PC a) vše se zdá být provedeno 
správně: Hrnek ve tvaru rotačně symetrického 
vstřikovaného dílu, vstup taveniny do dutiny 
v ose dílu pomocí přirozeně vyváženého 
vstřikovacího systému s uzavíratelnými tryskami 
b), forma se čtyřmi dutinami, dobře 
zkonstruovaná a vyrobená s vysokou úrovní 
kvality. Riziko výrobních problémů při 

vstřikování se zdá být velmi nízké. V praxi je 
však výsledek jiný c). Přestože jsou všechny 
dutiny plněny ve stejném čase, nelze dosáhnout 
požadované symetričnosti. Ještě horší je, že 
jednotlivé dutiny formy produkují různé díly. 
Každá dutina vytváří vstřikovaný díl 
s nepravidelným plněním na jiném místě. Tato 
nepřesnost, kterou lze určit pouze přesným 
měřením, je obzvláště závažná v našem případě, 
protože vstřikované díly budou následně 

svařeny s vnějším pláštěm termohrnku. To 
vyžaduje, aby oba vstřikované díly měly stejný 
tvar a stejnou symetričnost. Vnější díly, které 
jsou také vyráběny ve formě se 4 dutinami, 
vykazují stejnou vadu. Po různých měřeních byla 
zjištěna určitá pravidelnost odchylek 
v symetričnosti a bylo alespoň možné bezpečně 
svařit navzájem podobně deformované 
vstřikované díly – to však vyžadovalo hodně 
práce navíc při třídění dílů. 

 

 
a) Dvouplášťový termohrnek vyrobený z PC  
b) Teoreticky se vše zdá být dokonalé a pravděpodobnost výrobních problémů je velmi nízká 
c) V praxi však každá dutina generuje vstřikovaný díl s nepravidelným plněním na jiném místě 

 
Co dělat, když smykové namáhání narušuje přirozené vyvážení rozváděcí desky?
Pokud lze, jako v našem příkladu, jako příčiny 
rychlejšího plnění taveniny v jedné straně 
dutiny vyloučit posunutí tvárníku, 
nerovnoměrnou teploty formy nebo 
nedostatečnou kvalitu výroby dílů nástroje, pak 
mohou být příčinou účinky smykového 
namáhání uvnitř taveniny d): Typický 
smykový profil vyskytující se uvnitř vtokového 
kanálu (červená = vyšší smyk, oranžová = nižší 
smyk) je posunut k jedné straně vtokového 
kanálu v místech změny orientace toku. 

Dochází k nehomogennímu toku taveniny, kdy 
je tavenina v jedné polovině kanálu o něco 
méně viskózní než v druhé polovině a teče 
rychleji na této straně do dutiny, čímž se 
zhoršuje kvalita vstřikovaných dílů. V našem 
příkladu byl tento problém vyřešen použitím 
rozváděcí desky Opti-Flo® s vložkami pro 
rotaci taveniny e). Metoda rotace taveniny je 
založena na technologii Meltflipper™ od 
společnosti Beaumont Technologies Inc. 
a umožňuje otáčet asymetrické smykové profily 

do výhodné polohy tak, aby vznikl symetrický 
smykový profil. Tímto způsobem byly všechny 
čtyři dutiny formy plněny homogenním tokem 
taveniny f), což má za následek rovnoměrné 
vyplnění všech dutin formy, a tím i dosažení 
požadované symetričnosti dílů. Množství 
nekvalitních dílů významně pokleslo a již 
nebylo nutné jejich dodatečné třídění, které 
bylo vyžadováno před implementací 
technologie Opti-Flo®. 

 

 
d) Příčina špatných dílů: Typický smykový profil (červená = vyšší smyk, oranžová = nižší smyk) se posune k jedné straně vtokového kanálu 
e) Řešení: Rozváděcí deska horkého vtoku Opti-Flo® s integrovanými vložkami pro rotaci taveniny 
f) Tok taveniny je nyní homogenní, a proto lze vyrábět vysoce kvalitní součásti, které splňují všechny požadavky na další zpracování 

Kontaktujte společnost 
INCOE® International Europe: 

Jan Sedlák 
Sales Engineer, CZ-West 
+420 731 938 996, jan.sedlak@INCOE.de 

Ladislav Gutt 
Sales Engineer, CZ-East, SK 
+420 702 013 725, ladislav.gutt@INCOE.de 

 

NOVÉ ŘADY TPE PRO 
POUŽITÍ V EXTERIERU 
Adheze s PMMA a polárními materiály

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 8638 9810-0 
www.kraiburg-tpe.com

VÁŠ KONTAKT PRO ČR A SK: 
MG PLASTICS s.r.o.  |  www.mgplastics.cz

AUTOMOTIVE

http://www.incoe.de/hotrunners/homepage.aspx
http://www.mgplastics.cz
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ENGEL představuje novou 
generaci plně elektrických 
vstřikovacích strojů e-mac

Kompaktní, flexibilní, hospodárné

RÖchling  
Industrial
Empowering industry

More 
information 

here:

Follow us 
on:

www.roechling-industrial.com

V říjnu 2020 představila společnost 
ENGEL konstrukční řadu nové 
generace plně elektrických 
vstřikovacích strojů e-mac 
s náročnou výrobou hrotů 
pipet. Stroj e-mac nyní je ještě 
kompaktnější a stále maximálně 
flexibilní pro individuální přání 
zákazníků.

Kvalita hrotů pipet rozhodujícím způsobem závisí 
na přesnosti vstřikovacího procesu. Dlouhá jádra 
ve formě současně vyžadují absolutně přesné 
pohyby upínacích desek při otvírání a zavírání. 
Plně elektrické vstřikovací stroje najdou využití 
především v tomto segmentu, kde při volbě 
stroje rozhoduje hospodárnost. Se stroji e-mac 
má nyní společnost ENGEL ve svém programu 
plně elektrický vstřikovací stroj, který v sobě 
spojuje vysoký výkon a energetickou efektivitu 
s maximálně kompaktní konstrukcí stroje 
a zajišťuje tak i v regulovaném čistém prostoru 
nejnižší kusové náklady. Společnost ENGEL nyní 
ještě více snížila nároky na instalační prostor 
pro stroje e-mac. Díky optimalizované pákové 
geometrii je e-mac 265/180, představovaný pro 
uvedení na trh, o 450 mm kratší než dosavadní 
180tunové provedení, aniž by se zkrátila dráha 

otevření. Z plně elektrických strojů na trhu je celá 
konstrukční řada strojů e-mac nové generace 
ve svém výkonovém segmentu celosvětově 
nejkompaktnější.
Veškeré pohyby stroje ENGEL e-mac – včetně 
pohybů trysky a vyhazování – jsou zajišťovány 
elektrickými servopohony. Tím stroj dosahuje 
vysokého stupně celkové efektivity. V případě 
potřeby lze do rámu stroje integrovat 
servohydraulický agregát, který nevyžaduje další 
místo.
Vstřikovací agregát stroje ENGEL e-mac byl od 
základu nově vyvinut se zaměřením na ještě vyšší 
dynamiku. Je k dispozici ve třech výkonnostních 
stupních. Stroj tak lze přesně přizpůsobit 
požadavkům, aby bylo možné pro nejrůznější 
aplikace dosáhnout vždy maximální celkové 
efektivity.

Plně automatický na nejmenším 
půdorysu
Stroj e-mac 180 prokazuje výkonnost u nové 
generace strojů při výrobě hrotů pipet 
z polypropylenu v přesné 64místné formě od 
firmy Tanner (Feuerthalen, Švýcarsko). Čas cyklu 
se pohybuje kolem šesti sekund, tedy v rozsahu, 
kdy stroje e-mac plně projevují své silné stránky. 
Pro přesné aplikace s časy cyklu nad čtyři sekundy 
představuje e-mac v segmentu plně elektrických 
vstřikovacích strojů často nejekonomičtější 
řešení. Kromě lékařské techniky nachází stroj 
využití v oblasti balení, teletroniky a technického 
vstřikování plastů.
Automatizace navíc přispívá k velmi malému 
půdorysu představované výrobní jednotky. 
Lineární robot ENGEL viper 20 odebírá 64 hrotů 
pipet z formy a předává je do integrované 
kompaktní buňky k odkládání s roztříděním 
podle kavit. Novou automatizační buňku 
ENGEL lze individuálně konfigurovat. Zahrnuje 
automatizační komponenty a následné procesní 

jednotky, jako např. kontrolu kvality, trayserver 
nebo měnič boxů, a je přitom výrazně užší než 
běžné ochranné ohrazení. Její standardizovaná 
konstrukce umožňuje při změně produktu 
rychlejší přípravu zařízení.

Inteligentní asistence zvyšuje stálost 
procesu
Na přání zákazníka dodává ENGEL výrobní 
jednotky ušité přesně na konkrétní aplikaci, 
které kromě vstřikovacího stroje a automatizace 
zahrnují také řešení pro digitalizaci a propojení. 
Pro výrobu hrotů pipet je výrobní jednotka 
vybavená asistenčními systémy iQ weight control 
a iQ flow control.
Zatímco iQ weight control upravuje pro 
každý vstřik objem taveniny a tím zajišťuje 
konstantní kvalitu vstřikovaných výrobků, iQ flow 
control automaticky reguluje teplotní rozdíly 
v distribučním okruhu chladicí vody. Software 
k tomu používá měřené hodnoty zjišťované 
elektronickými rozdělovači temperovací vody 
e flomo. Výsledkem jsou konstantní poměry 
temperace a výrazně lepší energetická účinnost, 
neboť i otáčky čerpadel v temperačních 
přístrojích ENGEL e-temp jsou automaticky 
regulovány podle potřeby.

V  souvislosti  s  uvedením  nové  generace  strojů  na  trh 
bude e-mac 265/180 vyrábět hroty pipet.

Nyní  ještě  kompaktnější  plně  elektrické  stroje  ENGEL 
e-mac  jsou  pro  optimální  stupeň  celkové  účinnosti 
vybaveny výhradně vysoce výkonnými servomotory.

https://www.hrsflow.com/ww/it/
https://www.roechling-industrial.com/
https://www.engelglobal.com/
https://www.hasco.com/
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Školení pro pokročilé 
seřizovače
v termínu 9.–10. 11. 2020

Školení pro seřizovače 
vstřikovacích strojů
v termínu 2.–5. 11. 2020

Stabilní proces vstřikování 
plastů
v termínu 7.–9. 12. 2020

Kurz základů nastavování 
vstřikovacích strojů – školení 
u vstřikovacího stroje
v termínu 30. 11.–4. 12. 2020

• Rozbor viskozity během zpracování plastů.
• Sušení hmot, teorie sušení, typy sušáren, 

sušící výkon.
• Možnosti mletí a drcení materiálu. Praktické 

aplikace.
• Faktory ovlivňující vlastnosti výrobků. Vliv 

plastu, technologických parametrů a stroje 
a nástroje na proces

• vstřikování.
• Seznámení s konstrukcí náročnějších 

vstřikovacích forem, dle výkresů, 3D 
počítačových modelů (ukázka

• kinematiky forem) a praktické ukázky.
• Vady forem, možnosti rozpoznání.
• Používané postupy při výměně materiálu.
• Seznámení s komplikovanými nebo proti 

sobě jdoucími problémy na plastových dílech 
a metodikou jejich

• systematického odstraňování.
• Postup při optimalizaci technologických 

parametrů, postup při odstraňování vad.
• Detailní rozbor kombinovaných vad na 

plastových dílech.
• Možné moderní postupy odstraňování vad 

vstřikovaných plastových dílů.

Školení je vhodné pro seřizovače se 
znalostmi.
• Interní struktura polymerů ve vztahu 

k mechanickým a tokovým vlastnostem 
a podrobný rozbor ve vztahu ke 
zpracovatelským teplotám.

• Vlastnosti a technologické parametry 
zpracování plastů.

• Chování kompozitů při zpracování.

Školení je vhodné pro budoucí 
seřizovače a seřizovače se základními 
znalostmi.
• Rozdělení plastů, vlastnosti.
• Změna vlastností na teplotě.
• Technologické podmínky vstřikování 

nejrozšířenějších plastů.
• Vliv přísad na vlastnosti a podmínky 

zpracování.
• Možnosti a zásady recyklace.
• Příčiny degradace materiálu, technologická 

nebezpečí.
• Technologie vstřikování, vliv jednotlivých 

technologických parametrů.
• Sušení materiálu.
• Výměna vstřikovacích forem, rozběh výroby, 

optimalizace výroby.rozpoznávání základních 
vad plastových dílů.

• Vstřikovací forma, možnosti konstrukce, 
možnosti temperace, vady forem.

• Vstřikovací stroje a jejich vliv na kvalitu 
výroby.

• Vady plastových dílů, příčiny, identifikace, 
odstranění.

• Možnosti zvýšení kvality plastových dílů 
pomocí počítačové simulace.

Školení je vhodné pro technology 
a vývojové pracovníky.
• Speciální vlastnosti plastů (životnost, 

stabilita, degradace při procesu, zdravotní 
nezávadnost), reologie polymerů

• Pnutí ve vstřikovaných výrobcích
• Plnění a problematika family a vícenásobných 

forem
• Využití DOE při vstřikování
• Možnosti horkých vtoků, nastavení teplot, 

vady horkých vtoků
• Dimenzionální optimalizace horkých vtoků 

a studených vtoků
• Kvalitní temperace forem, odvzdušnění
• Detailní rozbor smrštění, vliv parametrů 

vstřikování na přesnost
• Procesní okno
• SPC
• Využití a možnosti čidel ve formách
• Rychlá výměna forem
• Správné sušení dle typu sušárny 

a zbytkového obsahu vlhkosti
• Správné nastavení technologických 

parametrů dle stroje (typ šneku, materiál, 
velikost dílu…)

• 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.

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:

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos. 
http://libeos.cz/zpracovani -plastu.p25.html
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OD SKELNÉHO PŘECHODU K 
REOLOGICKÝM  VLASTNOSTEM
Termická analýza a reologie od společnosti NETZSCH
www.netzsch.com/at

Řízení procesu při ultrazvukovém
svařování – naše softwarové nástroje 
podporují kvalitu svařování v oblasti medicíny:

Softwarové nástroje Herrmann Engineering proti Covid-19

V boji proti koronaviru se 
pozornost soustředí na ventilátory 
a testování na přítomnost viru. 
Technologii svařování používanou 
k montáži potřebných částí, jako 
jsou prvky přicházející do kontaktu 
s ústy a nosem, plováky, filtry 
a pláště, dodává renomovaným 
výrobcům Herrmann Ultraschall. 
Ultrazvukový svařovací proces 
přispívá oběma softwarovým 
nástrojům FSC a SonicCalibrate 
vyvinutým společností Hermann 
důležitou rolí k zajištění kvality.

Dosažení potřebné přesnosti a těsnosti při 
spojování dílů podporují softwarové nástroje 
v řízení ultrazvukového systému. Umožňují 
reprodukovatelnost a dohledatelnost výrobního 
procesu a jemné nastavení a kontrolu amplitudy 
u náročných materiálů.

SonicCalibrate pro konstantní 
kompenzaci
Pro realizaci reprodukovatelného výsledku 
svařování a konstantního svařovacího procesu 
je nutné zajistit, aby relevantní parametry 
stroje reprodukovatelně vykazovaly stejné 
hodnoty. Software SonicCalibrate slouží kalibraci 
a ověřování cesty svařování, síly svařování, 
rychlosti sonotrody a amplitudy. Správně 
nastavená rychlost brání poškození citlivých 
geometrií švu. Při navazujícím průběhu spojování 
dílů navíc ovlivňuje maximální rychlost spojování 
a vytlačení taveniny. Amplituda je rozhodující pro 

zanesení akustického výkonu do stavebního dílu 
a dominuje tedy při tvorbě taveniny a průběhu 
spojování. Právě u složitých medicínských dílů to 
hraje velmi důležitou roli.

FSC pro záznam procesu
Tento software nabízí funkčnost a odpovídá 
přísným předpisům amerického úřadu FDA 
(21 CFR, část 11), které jsou často vyžadovány 
v oboru potravinářství, farmacie a medicíny. 
Obsahuje správu a ověření uživatelů a kontrolu 
uživatelských oprávnění. Dále se zaznamenávají 
změny systému v protokolu auditu.

Herrmann Engineering při vývoji svařovacího 
procesu výrazně podporuje: testy svařovatelnosti, 
vzorové díly, utváření švu, technické provedení, 
analýzu TCO, nástroje prototypu a školení.

Mnoho dílů ventilátoru se svařuje ultrazvukem.

http://www.netzsch.com/at
https://www.herrmannultraschall.com/
https://www.hrsflow.com/
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Termíny vycházení TECHnews 2020:
13. 1.–3. 2.–24. 2.–16. 3.–6. 4. speciál Konf. PLASTKO Zlín 27. 4.–18. 5. speciál 
Konf. FORMY ‑PLASTY Brno – 8. 6.–29. 6.–7. 9.–28. 9. speciál veletrh 
PLASTEX ‑MSV Brno – 19. 10.–9. 11.–30. 11.–14. 12.
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv vám 
nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

http://svetplastu.eu/
http://www.smartplast.cz/

