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01/2023 - 9. 1.

č.1/2023 – konference FORMY-PLASTY Brno (11.–12. 5.) - vyjde 15. května (uzávěrka 14. 4.)
č.2/2023 – MSV Brno (10.–13. 10.) - vyjde 25. září (uzávěrka 21. 8.)

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.

Přeji Vám úspěšný rok 2023 – MACH Petr, vydavatel

Vážení čtenáři,
dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v letech 
předchozích bude vycházet každé tři týdny.

Termíny vycházení TECHnews 2023:
9. 1.–30. 1.–20. 2.–13. 3.–3. 4.–24. 4. _speciál konference FORMY-PLASTY Brno -
15. 5.–5. 6.–26. 6.–11. 9.–2. 10. _speciál veletrh MSV Brno – 23. 10.–13. 11.–4. 12.–18. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.

Herrmann Ultraschall podporuje iniciativu čištění oceánů
V roce 2022 v rámci „Hermann Cares“ získá 
vánoční  charitativní  dar  ve  výši  10 000  eur 
nezisková  organizace  The Ocean Cleanup, 
která odstraňuje plastový odpad z oceánů.

„S  naší  ultrazvukovou  technologií  svařování 
můžeme  přispět  k  funkčnímu  oběhovému 
hospodářství.  Víme  ale,  že  řada  plastových 
produktů  se  stále  nelikviduje  správně  a  končí 
v  životním  prostředí,“  uvádí  výkonný  ředitel 
Thomas  Hermann  a  vysvětluje  motivaci,  která 
k poskytnutí daru vedla. „Proto chceme pomoci 
obnovit  tento  hodnotný  surový  materiál 
a zabránit poškozování životního prostředí.“

The Ocean Cleanup  pro  extrakci  využívá 
speciálně  vyvinuté  systémy  sběru. Díky  pomoci 
oceánského  proudění  je  možné  sbírat  kusy 
plastu o velikosti od několika metrů do několika 
málo  milimetrů,  aniž  by  byly  narušeny  lokální 
ekosystémy. Sesbíraný plast se recykluje a využije 
na nové produkty. V současné době se systémy 
využívají převážně k vyčištění Velké tichomořské 
odpadkové skvrny, ale očekává se, že v budoucnu 
pomohou eliminovat plastový odpad v globálním 
měřítku. The Ocean Cleanup má za cíl do roku 2040 sesbírat 90 procent odpadu plujícího na povrchu moří.

http://www.svetplastu.eu
https://svetplastu.eu/
http://www.svetplastu.eu/
https://www.herrmannultraschall.com/
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Digitalizace procesu vývoje plastového dílu
Digitalizace,  společně  s  ochranou  klimatu 
a  oběhovým  hospodářstvím,  byly  hlavními 
tématy  nejen  veletrhu K  2022,  ale  jsou  aktuální 
také v mnoha firmách. Zajištění ochrany klimatu 
a  oběhového  hospodářství  vyžaduje  nové 
způsoby  práce.  Jednou  z  možností  je  investice 
do digitálních řešení, která propojují hodnotový 
řetězec.  Zkráceně  se  nechá  říct  –  Udržitelnost, 
ochrana klimatu a ziskovost pomocí digitalizace.

Správně  provedený  a  komplexně  digitalizovaný 
vývojový  proces  plastového  dílu  umožňuje 
snadněji,  rychleji  a  levněji  získat  vhodná 
řešení,  která  optimalizují  parametry  jako  jsou 
například  doba  cyklu,  spotřeba  materiálu 
a energie při dodržení všech požadavků na 
kvalitu  dílu.  Dalšími  významnými  přínosy  je 
současná  optimalizace  konstrukce  plastového 
dílu,  konstrukce  vstřikovací  formy,  výrobních 

Také můžeme snadněji nalézt  lepší  řešení, která 
optimalizují  parametry,  jako  je  doba  cyklu, 
spotřeba  energie  a  spotřeba materiálu,  aniž  by 
byla obětována požadovaná kvalita dílu.

Pro  prozkoumání  a  vyhodnocení  více  variant 
je  vhodné  využít  systematickou  virtuální 
optimalizaci,  která  je  druhým pravidlem.  Jejím 
cílem  je  nejen  se  vyhnout  nákladným  nebo 
nevratným  chybám,  tím  že  se  předem  odhalí 
a  opraví,  ale  také  optimalizovat  současně 
konstrukci  dílu,  konstrukci  vstřikovací  formy, 
vstřikovací parametry a výběr materiálu.

Třetím  pravidlem  je  důkladné  zvážení  důsledků 
rozhodnutí o návrhu dílu. Nejlepším řešením se 
ukázalo využít simulace a následně je společně, 
za  účasti  zástupců  všech  „článků“  vývojového 
procesu, vyhodnotit.

Dalším  pravidlem  je  definování  společných 
cílů.  Tím  se  myslí  nastavení  kvalitativních, 
technologických  a  ekonomických  požadavků 
na  díl.  Čím  dříve  jsou  všechny  tyto  požadavky 
definovány, tím lépe.

Posledním,  pátým,  pravidlem  je  kompatibilita 
používaných  programů.  Návrhy  konstrukce 
dílu a konstrukce forem v CAD musí být možné 
bezztrátově, nejlépe i s definovanými požadavky 
na  kvalitu  pomocí  PMI,  předat  simulačnímu 
a  optimalizačnímu  systému,  který  musí  být 
kompatibilní  s  měřícím  softwarem  a  také  se 
strukturálními  řešiči.  A  v  neposlední  řadě 
s uživatelským rozhraním stroje. Užitečné je hlubší 
propojení  používaných  softwarů,  ne  „pouhý“ 
přenos  výsledků.  Do  digitálního  předávání  dat 
je  možné  zahrnout  například  kritéria  kvality. 
Tím  zajistíme,  že  v  každém  kroku  a  v  každém 
softwaru  budou  použity  stejné  požadavky  na 
kvalitu  a  nebude docházet  ke  zdvojování  práce 
při jejich opětovném vytváření.

Pokud  uvažujete  o  modernizaci  procesu 
konstrukce  dílu  a  formy,  vzorkování  a  kontrole 
kvality plastových dílů a chtěli byste se o principu 
a  přínosech  digitalizace  procesu  vstřikování 
plastů  dozvědět  více,  můžete  navštívit  naše 
webové stránky www.petrsuva.cz
a www.cadmould.cz.

Pro podrobnější informace také můžete 
použít tento QR kód.

parametrů  a  pomoc  při  výběru  materiálu. 
Všechny  tyto  přínosy  přispívají  ke  zkrácení 
doby  vývoje  dílu,  výrazně  redukují  problémy 
s kvalitou vyráběného dílu, snižují náklady na 
vývoj  a  výrobu  a  v  neposlední  řadě pomáhají 
k dřívějšímu uvedení výrobku na trh.

Dodržováním  správného  postupu  digitalizace 
také zvýšíte a zpřesníte kontrolu a předvídatelnost 
kvality  produktu,  získáte  podklady  pro  lepší 
a snazší  rozhodování při změně konstrukce dílu 
a  především  podložené  argumenty  pro  snazší 
přesvědčení  kolegů  či  zákazníků  pro  provedení 
potřebných kroků nebo úprav.

Je  třeba  si  také  uvědomit,  že  k  využití  plného 
potenciálu digitalizace potřebujete nejen správný 
software,  ale  také  správný  postup  práce.  Proto 
je  většinou  třeba  vymanit  se  ze  zaběhnutého, 

stereotypního,  myšlení  a  způsobu  práce.  Pro 
úspěšnou digitalizaci procesu vstřikování plastů je 
vhodné do týmu začlenit zástupce všech „článků“ 
vývojového  procesu  –  konstrukce  dílu  a  formy, 
simulace  vstřikovacího  procesu,  strukturální 
simulace,  seřizování  strojů,  metrologii,  sériové 
výroby a ekonomii.
Na  základě  zkušeností  víme,  že  pro  úspěšné 
zavedení  digitalizovaného  procesu  je  nutné 
dodržet 5 klíčových pravidel.

Prvním  je  provádění  zlepšovacích  a  korekčních 
smyček na začátku  vývojového procesu a  v  co 
největší  míře  virtuálně  (pomocí  simulací),  ne 
fyzicky.  Tím můžeme  rychle,  levně  a  důkladně 
prozkoumat  a  vyhodnotit  více  návrhů  dílu,  aby 
bylo možné  se  vyhnout  chybám,  jejichž  oprava 
je  po  zhotovení  formy  složitá  a  nákladná  nebo 
dokonce nemožná.

https://www.petrsuva.cz/
https://www.cadmould.cz
https://www.petrsuva.cz/
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Kniha která šetří náklady
Využijte novoroční slevy!

Proč nemáme stejné díly? 
Jak dlouho trvá vyladění parametrů formy pro konstantní výrobu? 

Kolik lze ušetřit?
Na tyto i další otázky odpovídá český překlad knihy Johna Beaumonta Runner and Gating Design, 

kterou Vám přinášíme pod názvem Návrh a řešení vtokových soustav.

Co díky knize získáte?

•	 názorné	vysvětlení	příčin	nerovnováhy	ve	vtokové	
soustavě	spolu	s	možnými	řešeními

•	 rozsáhlého	průvodce	řešením	potíží	při	vstřikování	
s	komentáři	českých	odborníků

•	 unikátní	know-how,	které	vás	posune	o	krok		
před	konkurenci	

•	 odborný	překlad	do	českého	jazyka

•	 řadu	názorných	příkladů,	do	kterých	si	můžete	
dosadit	vlastní	hodnoty	

•	 seznámíte	se	se	systémem	MeltFlipper	pro	řešení	
nerovnováhy	ve	vtokové	soustavě	a	získáte	
možnost	využití	tohoto	systému	ve	vlastní	aplikaci

„Dovolím si konstatovat, že předložený překlad knihy bude velkým přínosem do odborné knihovny každého 
pracovníka, který si klade za cíl přispívat svojí činností k výrobě výstřiků z termoplastů s definovanou zákaznickou 
jakostí. Přínosem do odborné knihovny nemám na mysli, že kniha bude ležet na poličce a příslušný pracovník i 
jeho nadřízení budou mít dobrý pocit, že pro výrobu učinili plusový počin, ale že kniha bude osahaná používáním 
a závěry v ní uvedené budou ve výrobní praxi aplikovány.“ 

- Ing. Lubomír Zeman - 

Rádi	bychom	Vám	nabídli	možnost	zakoupit	publikaci	Návrh	a	řešení	vtokových	soustav	
za vánoční cenu  3 500 Kč  do 15. ledna 2023. 

Knihu si můžete objednat a nechat poslat k Vám domů či na firmu 
na této adrese: lavickova@jansvoboda.cz

novoroční cena
3 500 Kč

https://www.jansvoboda.cz/
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 Vývoj 

KONSTRUKCE VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ (3 dny)  
Školení je vhodné pro konstruktéry vstřikovaných dílů a konstruktéry vyškolených v jiných 
oborech. 
Termíny školení: 24. – 26. 4. 2023, 20. – 22. 11. 2023 
 
KONSTRUOVÁNÍ FOREM I (2 dny) NOVÝ OBSAH ŠKOLENÍ 
Školení je vhodné pro začínající konstruktéry nástrojáren a konstruktéry dílů, pro všechny, 
kteří potřebují základní informace o konstrukci forem 
Termíny školení: 20. - 21. 2. 2023, 18. – 19. 9. 2023 
 
KONSTRUOVÁNÍ FOREM II (3 dny) NOVÝ OBSAH ŠKOLENÍ 
Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů, technology a vývojové 
pracovníky.  
Termíny školení: 20. - 22. 3. 2023, 16. – 18. 10. 2023 
 
 
SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (1 den)   
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří přicházejí do styku s výsledky simulačních analýz 
(vývoj, konstrukce dílů i forem, technologie).  
Termíny školení: 22. 2. 2023, 25. 9. 2023, další termín dle dohody 
 
PRAKTICKÁ SIMULACE TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ (1 den)  
školení je vhodné pro konstruktéry, technology a vývojové pracovníky. Praktická práce s 
díly z produkce vlastního závodu. Přijďte si vyřešit výrobní problémy. 
Individuální školení – termín dle dohody.  

EKONOMICKÁ KALKULACE ZISKOVOSTI VSTŘIKOVACÍ FORMY A VSTŘIKOVACÍHO 
PROCESU (2 dny)   
Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry dílů, technology a vývojové 
pracovníky, nákupčí, ekonomy. 
Termíny školení: 12. – 13. 6. 2023, další termín dle dohody 
 
 
 
 

 

 Doplňkové technologie 
 

METODY PŘEDÚPRAVY POVRCHU PLASTŮ (1 den)  
Školení je vhodné pro pracovníky lakoven, technology lepení, pracovníky zabývající se 
potiskem, projektové manažery, výrobce a zpracovatele práškových plastů. 
Termíny školení: termín dle dohody 
 
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ (1 den)  
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou pochopení problematiky různých metod 
svařování plastů (manažerské pozice, kvalita, vývoj, pracovníky konstrukce, technology, 
seřizovače).  
Termíny školení: 18. 5. 2023, další termín dle dohody 

 
LAKOVÁNÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ I. (1 den) Termín školení: termín dle dohody 
LAKOVÁNÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ II. (1 den) Termín školení: termín dle dohody 
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou znalosti lakování plastů (manažerské 
pozice, kvalita, vývoj, konstrukce, technology, seřizovače). Součástí školení je i diskuse nad 
tématy a výrobními problémy. 

 
 
V případě firemních školení je možné termín nastavit individuálně a upravit obsah dle 
požadavků školené společnosti. 

 
 

S pozdravem za společnost Libeos, s.r.o. 
Ing. Iva Sklenářová 

 
 

 

 

  
 

 Výroba: 
KURZ ZÁKLADŮ NASTAVOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ (5 dnů)  
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se základními znalostmi, pro 
technology, projektové pracovníky a manažery, kteří chtějí získat přehled o práci 
seřizovače. 
Termíny školení: 27. 2. – 3. 3. 2023, 15. – 19. 5. 2023, 27. 11. – 1. 12. 2023 

ŠKOLENÍ PRO SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ (4 dny)  
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se základními znalostmi. 
Termíny školení: 22. - 25. 5. 2023, 2. – 5. 10. 2023 
 
ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ SEŘIZOVAČE (2 dny)  
Školení je vhodné pro seřizovače se znalostmi problematiky vstřikování plastů. 
Termíny školení: 19. - 20. 6. 2023, 30. – 31. 10. 2023 
 
ŠKOLENÍ PRO TECHNOLOGY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (5 dnů) 
Školení je vhodné pro technology a seřizovače s dobrými znalostmi. 
Termíny školení: 5. – 9. 6. 2023, 6. – 10. 11. 2023 
 
STABILNÍ PROCES VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (3 dny) 
Školení je vhodné pro technology a vývojové pracovníky. 
Termíny školení: 26. - 28. 6. 2023, 22. – 24. 11. 2023 
 
VÝROBA, OPRAVY A ÚDRŽBA FOREM (2 dny)   
Školení je vhodné především pro pracovníky údržby a oprav forem. 
Termíny školení: 29. – 30. 5. 2023, 19. – 20. 10. 2023 
 
PRAKTICKÉ NÁSTROJAŘSKÉ POSTUPY (2 dny) NOVINKA 
Školení je vhodné pro zaměstnance nástrojáren. 
Termíny školení: 27. – 28. 3. 2023, 20. – 21. 9. 2023 
 
Simulace vstřikování plastů  
Nabízíme provedení simulace vstřikování v programu Cadmould. 
 

 
 

 THP: 
ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY KVALITY VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ (3 dny)  
Školení je vhodné pro zaměstnance oddělení kvality.  
Termíny školení: 11. - 13. 9. 2023 
 
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ PRO NETECHNOLOGY (3 dny)  
Školení je vhodné pro nevýrobní zaměstnance s potřebou pochopení problematiky 
vstřikování plastů (manažerské pozice, kvalita, vývoj, nákup dílů, konstrukce, vhodné i jako 
školení pro nové zaměstnance).  
Termíny školení: 21. - 23. 6. 2023, 23. – 25. 10. 2023 
 
VLASTNOSTI A METODY ZKOUŠENÍ PLASTŮ (2 dny) 
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří potřebují znalosti o vlastnostech a zkoušení plastů 
(nákup materiálu, technologie, konstrukce, kvalita, kontrola, vývoj). 
Termíny školení: termín dle dohody 

 
ANALÝZY KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ V TECHNICKÉ PRAXI (1 den) 
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří hledají příčiny vzniku neshodných dílů (nákup dílů, 
reklamační oddělení, vývoj, technologie). 
Termíny školení: termín dle dohody 
 
ŠKOLENÍ ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ PRO PERSONALISTY (1 den)  
Školení je zvláště určeno pro personalisty (HR) závodů na zpracování plastů i pro všechny 
administrativní pracovníky, kteří se chtějí nenásilnou formou seznámit s pojmy užívanými 
v plastikářské výrobě. 
Termíny školení: termín dle dohody 
 
 
 
 
 
 
 

Plánovaná školení z oboru zpracování plastů pro rok 2023 

Partner školení:
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Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se základními znalostmi, pro 
technology, projektové pracovníky a manažery, kteří chtějí získat přehled o práci 
seřizovače. 
Termíny školení: 27. 2. – 3. 3. 2023, 15. – 19. 5. 2023, 27. 11. – 1. 12. 2023 

ŠKOLENÍ PRO SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ (4 dny)  
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se základními znalostmi. 
Termíny školení: 22. - 25. 5. 2023, 2. – 5. 10. 2023 
 
ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ SEŘIZOVAČE (2 dny)  
Školení je vhodné pro seřizovače se znalostmi problematiky vstřikování plastů. 
Termíny školení: 19. - 20. 6. 2023, 30. – 31. 10. 2023 
 
ŠKOLENÍ PRO TECHNOLOGY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (5 dnů) 
Školení je vhodné pro technology a seřizovače s dobrými znalostmi. 
Termíny školení: 5. – 9. 6. 2023, 6. – 10. 11. 2023 
 
STABILNÍ PROCES VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (3 dny) 
Školení je vhodné pro technology a vývojové pracovníky. 
Termíny školení: 26. - 28. 6. 2023, 22. – 24. 11. 2023 
 
VÝROBA, OPRAVY A ÚDRŽBA FOREM (2 dny)   
Školení je vhodné především pro pracovníky údržby a oprav forem. 
Termíny školení: 29. – 30. 5. 2023, 19. – 20. 10. 2023 
 
PRAKTICKÉ NÁSTROJAŘSKÉ POSTUPY (2 dny) NOVINKA 
Školení je vhodné pro zaměstnance nástrojáren. 
Termíny školení: 27. – 28. 3. 2023, 20. – 21. 9. 2023 
 
Simulace vstřikování plastů  
Nabízíme provedení simulace vstřikování v programu Cadmould. 
 

 
 

 THP: 
ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY KVALITY VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ (3 dny)  
Školení je vhodné pro zaměstnance oddělení kvality.  
Termíny školení: 11. - 13. 9. 2023 
 
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ PRO NETECHNOLOGY (3 dny)  
Školení je vhodné pro nevýrobní zaměstnance s potřebou pochopení problematiky 
vstřikování plastů (manažerské pozice, kvalita, vývoj, nákup dílů, konstrukce, vhodné i jako 
školení pro nové zaměstnance).  
Termíny školení: 21. - 23. 6. 2023, 23. – 25. 10. 2023 
 
VLASTNOSTI A METODY ZKOUŠENÍ PLASTŮ (2 dny) 
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří potřebují znalosti o vlastnostech a zkoušení plastů 
(nákup materiálu, technologie, konstrukce, kvalita, kontrola, vývoj). 
Termíny školení: termín dle dohody 

 
ANALÝZY KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ V TECHNICKÉ PRAXI (1 den) 
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří hledají příčiny vzniku neshodných dílů (nákup dílů, 
reklamační oddělení, vývoj, technologie). 
Termíny školení: termín dle dohody 
 
ŠKOLENÍ ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ PRO PERSONALISTY (1 den)  
Školení je zvláště určeno pro personalisty (HR) závodů na zpracování plastů i pro všechny 
administrativní pracovníky, kteří se chtějí nenásilnou formou seznámit s pojmy užívanými 
v plastikářské výrobě. 
Termíny školení: termín dle dohody 
 
 
 
 
 
 
 

Plánovaná školení z oboru zpracování plastů pro rok 2023 
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Ceník inzerce 2023
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
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Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace
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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2023 (10. - 13.10.)  
                      

Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2023 (květen) 
 
 

Kolín, listopad 2022 
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 26, speciál PLASTEX-MSV Brno 2022 

 
 č.1/2023 – Konference FORMY-PLASTY Brno vyjde 15. května (uzávěrka 14.4.) 
aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských veletrzích a konferencích, rovněž možnost 
vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů 
 
č.2/2023 – MSV Brno vyjde 25. září (uzávěrka 21.8.)  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 ZDARMA, zcela samostatně, zalisovaný ve foliovém paketu 
v rámci celé ČR. Bezplatně je zasílán do firem, které se svojí činností jakkoliv dotýkají 
plastikářského segmentu. 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.  
           

       

https://svetplastu.eu/
https://svetplastu.eu/doc/sp_26_2022_2stranky.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 
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TECH news 
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem
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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.

Termíny vycházení TECHnews 2023:
9. 1.–30. 1.–20. 2.–13. 3.–3. 4.–24. 4. _speciál konference FORMY-PLASTY Brno -
15. 5.–5. 6.–26. 6.–11. 9.–2. 10. _speciál veletrh MSV Brno – 23. 10.–13. 11.–4. 12.–18. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
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