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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

Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č.  domluvme možnosti spolupráce. 
Těším se na Vás

Kontakt: telefon 606 715 510, e ‑mail mach@machagency.cz

mediální partneři veletrhu MSV Brno 2021
&

5. mezinárodní veletrh plastů, 
pryže a kompozitů

Stále se můžete přihlásit!

72, dejte si kávu a

Zákazníky v České republice přivítá 
moderní showroom
Společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o. v současné 
době zřizuje technické centrum pro školení, vzorkováni a testování / prezentaci 
MSV s vlastním robotickým řešením řady SAM-C.

Společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics 
Machinery Česko spol. s r.o., Praha (Česká 
republika) přivítá od října 2021 své zákazníky 
v novém showroomu. V současné době vzniká 
na ploše 450 metrů čtverečních nejmodernější 
technické centrum pro školení, vzorkování 
a testování. Nová pobočka v hlavním městě ČR, 
která byla otevřena teprve 1. dubna 2021, tak 
představuje další milník v oblasti technického 
servisu a nabídky služeb orientovaných na 
zákazníka.

„Dělat to jinak – to je náš slogan“, vysvětluje 
generální ředitel David Svoboda a má tím na mysli 
především vysokou orientaci na procesy. Nový 
showroom bude proto vybaven plně elektrickým 
vstřikovacím strojem IntElect 130/520-560, 
včetně sušení, chlazení a stlačeného vzduchu. 
„Jeřáb s nosností pět tun usnadní manipulaci 
s těžkým vybavením. Externí spojení se zákazníky 
a německými závody ve Schwaigu a Wiehe 
zajišťuje 85palcový monitor a kamery připojené 
přes LAN a WLAN. pokračování na další straně
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další milník v oblasti technického servisu a na-
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„Dělat to jinak – to je náš slogan“, vysvětluje 
generální ředitel David Svoboda a má tím na 
mysli především vysokou orientaci na proce-
sy. Nový showroom bude proto vybaven plně 

elektrickým vstři-
kovacím strojem 
IntElect 130/520‑
560, včetně suše-
ní, chlazení a stla-
čeného vzduchu. 
„Jeřáb s nosností 
pět tun usnadní 
manipulaci s těž-
kým vybavením. 
Externí spojení se 
zákazníky a ně-
meckými závody 
ve Schwaigu

a Wiehe zajišťuje 
85palcový monitor 
a kamery připojené přes 
LAN a WLAN. Tímto 
způsobem nabízíme 
propojení teorie a pra-
xe, například na semi-
nářích, kurzech nebo 
školeních,“ dodává.
V současné době má 
tým celkem 14 za-
městnanců s rozsáh-
lými znalostmi proce-
sů vstřikování plastů 
a v roce 2022 by se 
měl dále rozšiřovat. 
„O naše stroje se stará 

sedm servisních techniků, z toho pět v České re-
publice a od začátku srpna jeden na Slovensku. 
Další kolega je zodpovědný za japonské stroje 
Sumitomo, ale má také odpovídající know ‑how 
pro evropské vstřikolisy. Kolegové zodpovědní 
za prodej mají území rozděleny geograficky na 
sever a jih jak v Čechách, tak i na Slovensku,“ 
uvádí Svoboda a odkazuje na zbývající zaměst-
nance v back office a také na telefonní infolin-
ku společnosti, která je zákazníkům k dispo-
zici zdarma od pondělí do pátku od 8:00 do 
16:30 hodin.
Ředitel počítá v roce 2021 s pozitivním hospo-
dářským vývojem, který bude vyšší než v roce 
2020. V příštím roce očekává úplné zotavení. 
V důsledku lockdownu má mnoho soukromých 
domácností více peněz, protože méně utráce-
jí – velká část těchto peněz bude po pande-
mii utracena a podpoří tak ekonomiku – jak ve 
spotřebním zboží, tak v automobilovém prů-
myslu. Chceme na to být připraveni, a proto 
strategicky přizpůsobujeme místo z dlouhodo-
bého hlediska. „Od konce roku 2022 plánujeme 
také konstruovat a vyrábět vlastní automatizace 
přímo v Praze a dodávat je odladěné společně 
s našimi stroji.“
Roboti jsou dobré klíčové slovo: Na průmys-
lovém veletrhu MSV v Brně od 8. do 12. listo-
padu 2021 se pražská dceřiná společnost Su-
mitomo (SHI) Demag prezentuje svým českým 
a východoevropským zákazníkům a představí 
nejen své vlastní plány rozvoje, ale také uká-
že nejmodernější exponáty. Kromě aktuálního 
vývoje v plně elektrických strojích se poprvé 
zaměřujeme také na nové řešení robotů řady 

SAM ‑C. SAM znamená „Sumito-
mo Demag. Automation. Machi-
ne “, „C “popisuje „kartézskou“ 
robotickou kinematiku.
Zpočátku budou k dispozici čty-
ři řady s užitečným zatížením tři, 
pět, deset a 20 kg; v průběhu 
příštích dvou let bude platfor-
ma SAM postupně rozšiřová-
na o další kinematiku robotů 
a funkční prvky. Nové roboty 

se používají pro vstřikovací stroje 
s uzavíracími silami mezi 50 a 500 t a pro 

standardní aplikace s dobou cyklu 10 s a vyšší. 
Zákazníci těží z procesní a systémové techno-
logie z jednoho zdroje („one stop shopping“), 

z kompletní integrace řízení (HW/SW) robotic-
ké technologie ve vstřikovacím stroji a výrobně 
optimalizované robotické mechaniky pro vstři-
kovací stroje SDG.
Díky komunikačnímu systému IO ‑Link lze k au-
tomatizačnímu systému připojit inteligentní 
senzory a aktuátory, což znamená, že řada SAM 
plně splňuje požadavky Průmyslu 4.0. Kromě 
toho mají roboti webové softwarové řešení 
„myConnect“. Díky této centrální platformě 
mají zákazníci přímý přístup k široké škále plně 
síťových služeb podpory. Systém také pomáhá 
lépe řídit neefektivitu, redukovat náklady, sni-
žovat celkové pořizovací náklady, opravovat 
chyby a minimalizovat prostoje.
Manipulátor SAM ‑C nabízí společně se vstři-
kovacími stroji od Sumitomo (SHI) Demag 
a včetně periférií nejmenší rozměry výrobní 
jednotky. Dalším plusovým bodem je vysoká 
dostupnost systému s minimálními náklady 
na opravy a údržbu díky vlastní technologii 
servomotorů Sumitomo a technologii pohonu 
a vedení nenáročných na údržbu. Díky vhodné 
vakuové technologii jsou systémy také energe-
ticky úsporné. Standardizace dává zákazníkům 
atraktivní poměr ceny a výkonu u celkových 
řešení zahrnujících vstřikovací stroj a automa-
tizaci, včetně shody CE.

Nový  showroom – Sumitomo (SHI) Demag 
Plastics Machinery Česko spol. s r.o.

Budova zastoupení - Sumitomo (SHI) Demag 
Plastics Machinery Česko spol. s r.o.

Plně elektrický vstřikovací lis IntElect

Zkušenosti s elektrickými lisy se počítají

70.000...
Jako jeden z největších světových výrobců elektrických vstřikovacích 
strojů máte po svém boku kompetentního a spolehlivého partnera. 
S více než 70 000 elektrickými vstřikovacími stroji po celém světě 
nastavuje společnost Sumitomo (SHI) Demag standard pro efektivní 
a přesné průmyslové zpracování plastů. 

Jako celosvětový odborník v oboru vstřikování plastů s dlouholetými 
zkušenostmi je společnost Sumitomo (SHI) Demag zastoupena na 
všech kontinentech a poskytuje vám kompletní prodejní a servisní 
síť.

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o. 
K Bílému Vrchu 2912/3
193 00 Praha 9 

E-Mail:   sdcz.info@shi-g.com
Hotline: +420 296 226 210 czech.sumitomo.shi-demag.eu
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Polyketon

VYSOKÁ PRUŽNOST
A VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST 
PROTI OPOTŘEBENÍ

pokračování Tímto způsobem nabízíme propojení 
teorie a praxe, například na seminářích, kurzech 
nebo školeních,“ dodává.
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lépe řídit neefektivitu, redukovat náklady, 
snižovat celkové pořizovací náklady, opravovat 
chyby a minimalizovat prostoje.

Budova zastoupení - Sumitomo (SHI) Demag
Plastics Machinery Česko spol. s r.o.

Manipulátor SAM-C nabízí společně se 
vstřikovacími stroji od Sumitomo (SHI) Demag 
a včetně periférií nejmenší rozměry výrobní 
jednotky. Dalším plusovým bodem je vysoká 
dostupnost systému s minimálními náklady 
na opravy a údržbu díky vlastní technologii 
servomotorů Sumitomo a technologii pohonu 
a vedení nenáročných na údržbu. Díky 
vhodné vakuové technologii jsou systémy 
také energeticky úsporné. Standardizace dává 
zákazníkům atraktivní poměr ceny a výkonu 
u celkových řešení zahrnujících vstřikovací stroj 
a automatizaci, včetně shody CE.

Zákazníky v České republice 
přivítá moderní showroom

Společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics 
Machinery Česko spol. s r.o. v současné 
době zřizuje technické centrum pro školení, 

vzorkováni a testování / prezentaci MSV s vlast-
ním robotickým řešením řady SAM ‑C.
Společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics Ma-
chinery Česko spol. s r.o., Praha (Česká republi-
ka) přivítá od října 2021 své zákazníky v novém 
showroomu. V současné době vzniká na ploše 
450 metrů čtverečních nejmodernější technic-
ké centrum pro školení, vzorkování a testování. 
Nová pobočka v hlavním městě ČR, která byla 
otevřena teprve 1. dubna 2021, tak představuje 
další milník v oblasti technického servisu a na-
bídky služeb orientovaných na zákazníka.
„Dělat to jinak – to je náš slogan“, vysvětluje 
generální ředitel David Svoboda a má tím na 
mysli především vysokou orientaci na proce-
sy. Nový showroom bude proto vybaven plně 

elektrickým vstři-
kovacím strojem 
IntElect 130/520‑
560, včetně suše-
ní, chlazení a stla-
čeného vzduchu. 
„Jeřáb s nosností 
pět tun usnadní 
manipulaci s těž-
kým vybavením. 
Externí spojení se 
zákazníky a ně-
meckými závody 
ve Schwaigu

a Wiehe zajišťuje 
85palcový monitor 
a kamery připojené přes 
LAN a WLAN. Tímto 
způsobem nabízíme 
propojení teorie a pra-
xe, například na semi-
nářích, kurzech nebo 
školeních,“ dodává.
V současné době má 
tým celkem 14 za-
městnanců s rozsáh-
lými znalostmi proce-
sů vstřikování plastů 
a v roce 2022 by se 
měl dále rozšiřovat. 
„O naše stroje se stará 

sedm servisních techniků, z toho pět v České re-
publice a od začátku srpna jeden na Slovensku. 
Další kolega je zodpovědný za japonské stroje 
Sumitomo, ale má také odpovídající know ‑how 
pro evropské vstřikolisy. Kolegové zodpovědní 
za prodej mají území rozděleny geograficky na 
sever a jih jak v Čechách, tak i na Slovensku,“ 
uvádí Svoboda a odkazuje na zbývající zaměst-
nance v back office a také na telefonní infolin-
ku společnosti, která je zákazníkům k dispo-
zici zdarma od pondělí do pátku od 8:00 do 
16:30 hodin.
Ředitel počítá v roce 2021 s pozitivním hospo-
dářským vývojem, který bude vyšší než v roce 
2020. V příštím roce očekává úplné zotavení. 
V důsledku lockdownu má mnoho soukromých 
domácností více peněz, protože méně utráce-
jí – velká část těchto peněz bude po pande-
mii utracena a podpoří tak ekonomiku – jak ve 
spotřebním zboží, tak v automobilovém prů-
myslu. Chceme na to být připraveni, a proto 
strategicky přizpůsobujeme místo z dlouhodo-
bého hlediska. „Od konce roku 2022 plánujeme 
také konstruovat a vyrábět vlastní automatizace 
přímo v Praze a dodávat je odladěné společně 
s našimi stroji.“
Roboti jsou dobré klíčové slovo: Na průmys-
lovém veletrhu MSV v Brně od 8. do 12. listo-
padu 2021 se pražská dceřiná společnost Su-
mitomo (SHI) Demag prezentuje svým českým 
a východoevropským zákazníkům a představí 
nejen své vlastní plány rozvoje, ale také uká-
že nejmodernější exponáty. Kromě aktuálního 
vývoje v plně elektrických strojích se poprvé 
zaměřujeme také na nové řešení robotů řady 

SAM ‑C. SAM znamená „Sumito-
mo Demag. Automation. Machi-
ne “, „C “popisuje „kartézskou“ 
robotickou kinematiku.
Zpočátku budou k dispozici čty-
ři řady s užitečným zatížením tři, 
pět, deset a 20 kg; v průběhu 
příštích dvou let bude platfor-
ma SAM postupně rozšiřová-
na o další kinematiku robotů 
a funkční prvky. Nové roboty 

se používají pro vstřikovací stroje 
s uzavíracími silami mezi 50 a 500 t a pro 

standardní aplikace s dobou cyklu 10 s a vyšší. 
Zákazníci těží z procesní a systémové techno-
logie z jednoho zdroje („one stop shopping“), 

z kompletní integrace řízení (HW/SW) robotic-
ké technologie ve vstřikovacím stroji a výrobně 
optimalizované robotické mechaniky pro vstři-
kovací stroje SDG.
Díky komunikačnímu systému IO ‑Link lze k au-
tomatizačnímu systému připojit inteligentní 
senzory a aktuátory, což znamená, že řada SAM 
plně splňuje požadavky Průmyslu 4.0. Kromě 
toho mají roboti webové softwarové řešení 
„myConnect“. Díky této centrální platformě 
mají zákazníci přímý přístup k široké škále plně 
síťových služeb podpory. Systém také pomáhá 
lépe řídit neefektivitu, redukovat náklady, sni-
žovat celkové pořizovací náklady, opravovat 
chyby a minimalizovat prostoje.
Manipulátor SAM ‑C nabízí společně se vstři-
kovacími stroji od Sumitomo (SHI) Demag 
a včetně periférií nejmenší rozměry výrobní 
jednotky. Dalším plusovým bodem je vysoká 
dostupnost systému s minimálními náklady 
na opravy a údržbu díky vlastní technologii 
servomotorů Sumitomo a technologii pohonu 
a vedení nenáročných na údržbu. Díky vhodné 
vakuové technologii jsou systémy také energe-
ticky úsporné. Standardizace dává zákazníkům 
atraktivní poměr ceny a výkonu u celkových 
řešení zahrnujících vstřikovací stroj a automa-
tizaci, včetně shody CE.

Nový  showroom – Sumitomo (SHI) Demag 
Plastics Machinery Česko spol. s r.o.
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Plně elektrický vstřikovací lis IntElect

Zkušenosti s elektrickými lisy se počítají

70.000...
Jako jeden z největších světových výrobců elektrických vstřikovacích 
strojů máte po svém boku kompetentního a spolehlivého partnera. 
S více než 70 000 elektrickými vstřikovacími stroji po celém světě 
nastavuje společnost Sumitomo (SHI) Demag standard pro efektivní 
a přesné průmyslové zpracování plastů. 

Jako celosvětový odborník v oboru vstřikování plastů s dlouholetými 
zkušenostmi je společnost Sumitomo (SHI) Demag zastoupena na 
všech kontinentech a poskytuje vám kompletní prodejní a servisní 
síť.

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o. 
K Bílému Vrchu 2912/3
193 00 Praha 9 

E-Mail:   sdcz.info@shi-g.com
Hotline: +420 296 226 210 czech.sumitomo.shi-demag.eu
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Ne náhodou se na nás váží zákazníci,
kteří ve svých oborech hrají první housle

Budete po loňském přerušení na MSV 
v Brně?

Samozřejmě. Osobní kontakt se zákazníky nám 
chyběl, asi jako všem. A my máme dlouhou 
veletržní historii: nevynechali jsme žádný 
ročník od založení firmy a mám dojem, že 
naše společnost byla vůbec první soukromou 
společností, která na veletrhu začala vystavovat.
Naši návštěvníci jednu změnu určitě zaznamenají. 
V posledních letech jsme vystavovali vždy ve dvou 
halách – hlavní stánek v pavilonu G1, kde jsme 
prezentovali produkty pro plastikářskou výrobu, 

Trh se neustále velmi dynamicky vyvíjí a jen malé 
zaváhání se nemusí vyplatit. Nikdy v minulosti 
nebylo tak důležité sledovat trendy a vyvíjet 
nová řešení. To si velmi dobře uvědomuje Ivan 
Kuboušek, zakladatel a prezident společnosti 
KUBOUŠEK působící na třech středoevropských 
trzích.

O tom, jaké technologie používají ve firmě, 
jak pomáhají s implementací novinek svým 
zákazníkům a jak technologie ovlivňují jeho 
osobní život, jsme mluvili přímo s Ivanem 
Kubouškem.

a expozici v pavilonu F, která je specializovaná 
na kontrolu kvality a měřicí přístroje. Letos bude 
náš hlavní stánek v pavilonu F. Důvodů je hned 
několik. Dělali jsme si průzkum u zákazníků 
a mnoho z nich neví, zda kvůli covidové 
situaci veletrh navštíví. Namísto toho preferují 
komornější události v našem Technologickém 
centru, které jim ušijeme na míru odpovídající 
konkrétním potřebám. Druhým důvodem je, 
že chceme návštěvníkům veletrhu ukázat úzké 
spojení výroby a kontroly kvality – s novými 
technologiemi je to dnes daleko snazší než dřív 
a zákazníka to může posunout hodně dopředu.
pokračování na další straně
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25 years with KraussMa�ei Pioneering Plastics

25 let společně 
na českém a slovenském 
trhu  se vstřikovacími stroji 
a automatizací

1996–2021 

Společnost KUBOUŠEK vstoupila do průmyslu 
zpracování plastů v roce 1991, rok po svém za-
ložení, a původní orientaci na kontrolu kvality 

a měřicí přístroje tak obohatila o rychle rostoucí 
plastikářský segment. Před 25 lety, v roce 1996, se 
rozvlnila klidná hladina rozděleného trhu v Čes-
ku a na Slovensku uzavřením spolupráce se spo-
lečností KraussMaffei. Na vývoj této spolupráce 
vzpomíná Ivan Kuboušek, zakladatel společnosti 
KUBOUŠEK.

Vzpomínáte si na počátky spolupráce  
s KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Vzpomínám si velmi dobře. Od 
počátku svého podnikání jsem cítil obrovskou pří-
ležitost v plastikářském průmyslu a pečlivě jsem 
hledal vhodného partnera, se kterým bychom 
působili na českém a slovenském trhu. A zároveň 
partnera, který by splňoval má kritéria dodávat 
zákazníkům špičková technologická zařízení v ob-
lasti vstřikovacích strojů. Po prvních zkušenostech 
s obchodními partnery na tomto trhu a pečlivé 
analýze se KraussMaffei ukázal jako jasný kandi-
dát. Stroje KraussMaffei vždycky byly (a stále jsou) 
technologicky o krok napřed. A tak začaly námlu-
vy…
Jak náročné byly tyto námluvy?
Ivan Kuboušek: KraussMaffei v té době také hledal 
způsob, jak expandovat na místní trh. A my jsme 
jim mohli nabídnout zázemí, pětiletou zkušenost 
na rychle se měnícím a rozvíjejícím trhu, a hlavně 
již částečně vybudovanou základnu zákazníků. Pří-
nos byl na obou stranách a námluvy proběhly ve-
lice hladce, a proto jsme se během pár měsíců stali 
v roce 1996 oficiálním zastoupením KraussMaffei 
v České a Slovenské republice.
Jak obtížné bylo přijít na trh s novou značkou 
vstřikovacích strojů?
Ivan Kuboušek: Začátky jednoduché nebyly. Trvalo 
téměř 10 let, než se u nás začaly stroje KraussMa-
ffei významněji prodávat.
KraussMaffei je sice nejstarší firma se sériovou 
výrobou vstřikovacích strojů na světě a pyšní se 
mnohými rekordy, např. ve velikosti či konstrukci 
strojů nebo i v zavádění nových technologií při 
zpracování plastů, ale přesto v České a Slovenské 

provozu se dokončuje vzhledem k velikosti až 
u zákazníka. To nám umožňuje poskytovat zákaz-
níkům veškeré služby od nabídky až po realizaci  
dodávky včetně následné podpory jedním auto-
rizovaným dodavatelem. A to je ojedinělé nejen 
v Evropě, ale na mnoha vyspělých světových tr-
zích. I proto naše týmy v současné době zajišťují 
čím dál častěji dodávky služeb v mnoha evrop-
ských zemích.
Mám ‑li to shrnout, za těch 25 let se náš vztah 
s mateřskou firmou KraussMaffei hodně upevnil 
na základě stále rozsáhlejší vzájemné spolupráce. 
Zejména narostla oboustranná důvěra a respekt.
A jaké jsou plány do dalších 25 let spolupráce 
s KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Můj názor se ani po třiceti letech 
na trhu nemění, ale naopak potvrzuje. Jsem pře-
svědčen, že naše budoucnost je v nových techno-
logiích s vysokou přidanou hodnotou, a ty musíme 
zavést na trh i v Česku a na Slovensku. Ačkoliv je 
zavádění nových technologií běh na dlouhou trať, 
jsem přesvědčen, že je to správná cesta. Proto ne-
ustále usilujeme o intenzivnější spolupráci na poli 
nových technologií, a to i přesto, že některé jsou 
na našem trhu často neznámé, i když je Krauss-
Maffei má zavedené a stále zavádí dle svého hes-
la Pioneering Plasics již roky do svého portfolia. 
Očekáváme, že to pomůže našim zákazníkům dát 
svým produktům právě již zmiňovanou vyšší při-
danou hodnotu, potřebnou produktivitu a hlavně 
konkurenceschopnost.
Naše Technologické centrum získává každoroč-
ní praxí nové zkušenosti a kompetence a stá-
vá se opravdu naším centrem excelence stejně 
jako naše rostoucí Vzdělávací centrum. To vše 
synergicky plní i další náš cíl: přiblížit a přenést 
co nejblíže zákazníkovi produkty výrobců, kte-
ré zastupujeme a nabídnout partnerství našim 

republice byla v 90. letech spíše neznámou fir-
mou. K tomu přispěla izolace od západních trhů 
a u firmy KraussMaffei i z titulu embarga na tuto 
značku díky zbrojní výrobě její tehdejší sesterské 
divize proslavené ve světě svým tankem Leopard 
II, který je dodnes standardem v mnoha zemích 
aliance NATO.
Dnes už tomu tak není. Podařilo se nám tuto znač-
ku, její kvalitu a technologický náskok společně 
prosadit i u nás. A stejně jako po celém světě, 
i u nás už je KraussMaffei vnímán jako synonymum 
pro průkopnictví či pionýrství v průmyslu zpraco-
vání plastů. Dnes tak patří český a slovenský trh se 
svým potenciálem pro nové technologie postave-
ném na historických a geopolitických podmínkách 
pro firmu KraussMaffei mezi nejvýznamnější na 
celém světě.
25 let je dlouhá doba. Co se během těchto let 
změnilo?
Ivan Kuboušek: Můj názor se ani po třiceti letech 
na trhu nemění, spíše se potvrzuje. Jsem pře-
svědčen, že naše budoucnost je v nových tech-
nologiích s vysokou přidanou hodnotou, a ty 
musíme zavést na trh. A to je běh na dlouhou  
trať. Na tuto cestu se stále orientuji, a proto 

zákazníkům i při vývoji a zavádění nových tech-
nologií včetně automatizace. Chceme důsledněji  
využít potenciál naší akreditované kalibrační labo-
ratoře ke kalibraci nejen standardních přístrojů, ale 
i celých systémů do nichž zahrnujeme i vstřikovací 
stroje. Metodiku akreditované kalibrace jsme vy-
vinuli a zařadili do výkonů naší laboratoře v roce 
2019.
V příštích letech chceme držet krok s firmou 
KraussMaffei, která masivně investuje do nových 
technologií, digitalizace v oblasti komunikace 
a správy strojů. V této době staví nebo právě do-
končila čtyři vlastní výrobní závody v Německu 
a v Číně, aby mohla plnit své vize v oblasti digi-
talizace strojů, služeb a podpory zákazníkům. Do 
konce roku 2022 se má přemístit centrála a největ-
ší výrobní závod do Parsdorfu na okraji Mnichova 
a bude se jednat o největší přesun v Mnichově od 
přemístění tamního letiště v roce 1992. Na ploše 

se snažíme o intenzivnější spolupráci s firmou 
KraussMaffei jako naším největším obchodním 
partnerem. A to zejména na poli nových techno-
logií, které na našem trhu, ač je KraussMaffei má 
ve svém portfoliu, jsou často ještě neznámé. Právě 
zavedení těchto technologií může zajistit našim 
zákazníků schopnost dát svým produktům vyšší 
přidanou hodnotu. A to je cesta, do které inves-
tujeme. Proto stále zvyšujeme schopnost našeho 
Technologického centra. Přinášíme zákazníkovi 
nejen očekávanou podporu s produkty našich 
partnerů, ale pomáháme při vývoji a zavádění 
inovací a nových technologií. Naše zkušenosti na 
trhu, podpora partnerů a orientace se na přidanou 
hodnotu, tudíž co nejlepší poměr výkon/cena, je 
klíč k posílení našich pozic na trhu. My jsme nikdy 
nedodávali a nemůžeme dodávat za nejnižší cenu 
i když víme, že cena je často až na prvním místě. 
V každé zdravé firmě hledící do budoucnosti musí 
být na prvním místě otázka, kolik vydělám na kon-
ci, a ne za kolik koupím na začátku. To je klíč k pro-
speritě, a to je o inovacích a investicích do techno-
logií. A to je naše cesta. Investujeme do kvality, co 
nejužší spolupráce s našimi partnery, a to jak na 
straně dodavatelů, tak na straně odběratelů.
Změnil se za celou dobu spolupráce i vztah  
KUBOUŠEK – KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Samozřejmě. První roky jsme si 
museli vybudovat své místo na slunci a dokázat, 
že jsme pro KraussMaffei správným partnerem. To 
se během celé doby upevnilo a dnes už to není jen 
o prodeji nových strojů a základní servisní podpo-
ře KraussMaffei v Česku nebo na Slovensku. Naši 
podporu jsme rozšířili postupně o vlastní školicí 
týmy, tým aplikačních inženýrů nebo vlastní kon-
strukční a projektové týmy.
Již několik let máme svůj vlastní tým těžké-
ho servisu s vybavením i na stěhování a mon-
táž nových strojů. Jejich výroba a uvedení do  

250 000 m2 bude vedle moderních výrobních a ad-
ministrativních hal odpovídajícím potřebám 21. 
století i zákaznické centrum o rozloze 15 000 m2.
To vše chceme s firmou KraussMaffei využít k dal-
šímu růstu, posílení kvality a zvětšení podílu na 
trhu. A to samozřejmě i na základě našich zkuše-
ností nabytých od založení skupiny KTI v roce 1990 
a zejména pětadvacetileté spolupráce s firmou 
KraussMaffei. Předpokládáme, že po roce 2022, 
kdy oslavíme 30 let v plastikářském segmentu, pro-
mítneme vše do realizace plánovaných investic na 
rozšíření našich center excelence v Českých Budě-
jovicích. A to včetně nových výrobních prostor pro 
automatizaci a testování, aby v nás zákazníci nalezli 
spolehlivého a důvěryhodného dodavatele a part-
nera pro svoje výrobní kapacity, technologie a pro-
dukty. Čeká nás hodně výzev, tvrdé práce a neustá-
lého zlepšování a hledání nových možností.

www.kubousek.cz

25 let KUBOUŠEK a KraussMaffei
Před 25 lety spojila svoje síly firma KUBOUŠEK na českém a slovenském trhu  
se společností KraussMaffei – pionýrem v plastikářském průmyslu

V roce 2017 společnost KUBOUŠEK otevřela v Českých Budějovicích své Technologické centrum, které využívají zákaz-
níci k testování a zavádění nové výroby. Zároveň je zázemím pro výrobu automatizace, která je stále více na vzestupu.

KraussMaffei masivně investuje do budoucnosti. V Parsdorfu poblíž Mnichova buduje svou novou centrálu a moderní 
výrobní závod na rozloze 250 000 m2. Výrobní závody současně staví nebo rozšiřuje na dalších dvou místech  
v Německu, v čínském Jiaxingu a také zvyšuje kapacity svého inovačního centra v USA.

V Technologickém centru 
skupiny KUBOUŠEK zákazníci 
testují nové technologie na 
nejmodernějších strojích  
KraussMaffei od 800 do 4500 
kN s podporou zkušených apli-
kačních inženýrů tohoto centra.

Odborné semináře ve školicím 
středisku KUBOUŠEK
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25 years with KraussMa�ei Pioneering Plastics

25 let společně 
na českém a slovenském 
trhu  se vstřikovacími stroji 
a automatizací

1996–2021 

Společnost KUBOUŠEK vstoupila do průmyslu 
zpracování plastů v roce 1991, rok po svém za-
ložení, a původní orientaci na kontrolu kvality 

a měřicí přístroje tak obohatila o rychle rostoucí 
plastikářský segment. Před 25 lety, v roce 1996, se 
rozvlnila klidná hladina rozděleného trhu v Čes-
ku a na Slovensku uzavřením spolupráce se spo-
lečností KraussMaffei. Na vývoj této spolupráce 
vzpomíná Ivan Kuboušek, zakladatel společnosti 
KUBOUŠEK.

Vzpomínáte si na počátky spolupráce  
s KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Vzpomínám si velmi dobře. Od 
počátku svého podnikání jsem cítil obrovskou pří-
ležitost v plastikářském průmyslu a pečlivě jsem 
hledal vhodného partnera, se kterým bychom 
působili na českém a slovenském trhu. A zároveň 
partnera, který by splňoval má kritéria dodávat 
zákazníkům špičková technologická zařízení v ob-
lasti vstřikovacích strojů. Po prvních zkušenostech 
s obchodními partnery na tomto trhu a pečlivé 
analýze se KraussMaffei ukázal jako jasný kandi-
dát. Stroje KraussMaffei vždycky byly (a stále jsou) 
technologicky o krok napřed. A tak začaly námlu-
vy…
Jak náročné byly tyto námluvy?
Ivan Kuboušek: KraussMaffei v té době také hledal 
způsob, jak expandovat na místní trh. A my jsme 
jim mohli nabídnout zázemí, pětiletou zkušenost 
na rychle se měnícím a rozvíjejícím trhu, a hlavně 
již částečně vybudovanou základnu zákazníků. Pří-
nos byl na obou stranách a námluvy proběhly ve-
lice hladce, a proto jsme se během pár měsíců stali 
v roce 1996 oficiálním zastoupením KraussMaffei 
v České a Slovenské republice.
Jak obtížné bylo přijít na trh s novou značkou 
vstřikovacích strojů?
Ivan Kuboušek: Začátky jednoduché nebyly. Trvalo 
téměř 10 let, než se u nás začaly stroje KraussMa-
ffei významněji prodávat.
KraussMaffei je sice nejstarší firma se sériovou 
výrobou vstřikovacích strojů na světě a pyšní se 
mnohými rekordy, např. ve velikosti či konstrukci 
strojů nebo i v zavádění nových technologií při 
zpracování plastů, ale přesto v České a Slovenské 

provozu se dokončuje vzhledem k velikosti až 
u zákazníka. To nám umožňuje poskytovat zákaz-
níkům veškeré služby od nabídky až po realizaci  
dodávky včetně následné podpory jedním auto-
rizovaným dodavatelem. A to je ojedinělé nejen 
v Evropě, ale na mnoha vyspělých světových tr-
zích. I proto naše týmy v současné době zajišťují 
čím dál častěji dodávky služeb v mnoha evrop-
ských zemích.
Mám ‑li to shrnout, za těch 25 let se náš vztah 
s mateřskou firmou KraussMaffei hodně upevnil 
na základě stále rozsáhlejší vzájemné spolupráce. 
Zejména narostla oboustranná důvěra a respekt.
A jaké jsou plány do dalších 25 let spolupráce 
s KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Můj názor se ani po třiceti letech 
na trhu nemění, ale naopak potvrzuje. Jsem pře-
svědčen, že naše budoucnost je v nových techno-
logiích s vysokou přidanou hodnotou, a ty musíme 
zavést na trh i v Česku a na Slovensku. Ačkoliv je 
zavádění nových technologií běh na dlouhou trať, 
jsem přesvědčen, že je to správná cesta. Proto ne-
ustále usilujeme o intenzivnější spolupráci na poli 
nových technologií, a to i přesto, že některé jsou 
na našem trhu často neznámé, i když je Krauss-
Maffei má zavedené a stále zavádí dle svého hes-
la Pioneering Plasics již roky do svého portfolia. 
Očekáváme, že to pomůže našim zákazníkům dát 
svým produktům právě již zmiňovanou vyšší při-
danou hodnotu, potřebnou produktivitu a hlavně 
konkurenceschopnost.
Naše Technologické centrum získává každoroč-
ní praxí nové zkušenosti a kompetence a stá-
vá se opravdu naším centrem excelence stejně 
jako naše rostoucí Vzdělávací centrum. To vše 
synergicky plní i další náš cíl: přiblížit a přenést 
co nejblíže zákazníkovi produkty výrobců, kte-
ré zastupujeme a nabídnout partnerství našim 

republice byla v 90. letech spíše neznámou fir-
mou. K tomu přispěla izolace od západních trhů 
a u firmy KraussMaffei i z titulu embarga na tuto 
značku díky zbrojní výrobě její tehdejší sesterské 
divize proslavené ve světě svým tankem Leopard 
II, který je dodnes standardem v mnoha zemích 
aliance NATO.
Dnes už tomu tak není. Podařilo se nám tuto znač-
ku, její kvalitu a technologický náskok společně 
prosadit i u nás. A stejně jako po celém světě, 
i u nás už je KraussMaffei vnímán jako synonymum 
pro průkopnictví či pionýrství v průmyslu zpraco-
vání plastů. Dnes tak patří český a slovenský trh se 
svým potenciálem pro nové technologie postave-
ném na historických a geopolitických podmínkách 
pro firmu KraussMaffei mezi nejvýznamnější na 
celém světě.
25 let je dlouhá doba. Co se během těchto let 
změnilo?
Ivan Kuboušek: Můj názor se ani po třiceti letech 
na trhu nemění, spíše se potvrzuje. Jsem pře-
svědčen, že naše budoucnost je v nových tech-
nologiích s vysokou přidanou hodnotou, a ty 
musíme zavést na trh. A to je běh na dlouhou  
trať. Na tuto cestu se stále orientuji, a proto 

zákazníkům i při vývoji a zavádění nových tech-
nologií včetně automatizace. Chceme důsledněji  
využít potenciál naší akreditované kalibrační labo-
ratoře ke kalibraci nejen standardních přístrojů, ale 
i celých systémů do nichž zahrnujeme i vstřikovací 
stroje. Metodiku akreditované kalibrace jsme vy-
vinuli a zařadili do výkonů naší laboratoře v roce 
2019.
V příštích letech chceme držet krok s firmou 
KraussMaffei, která masivně investuje do nových 
technologií, digitalizace v oblasti komunikace 
a správy strojů. V této době staví nebo právě do-
končila čtyři vlastní výrobní závody v Německu 
a v Číně, aby mohla plnit své vize v oblasti digi-
talizace strojů, služeb a podpory zákazníkům. Do 
konce roku 2022 se má přemístit centrála a největ-
ší výrobní závod do Parsdorfu na okraji Mnichova 
a bude se jednat o největší přesun v Mnichově od 
přemístění tamního letiště v roce 1992. Na ploše 

se snažíme o intenzivnější spolupráci s firmou 
KraussMaffei jako naším největším obchodním 
partnerem. A to zejména na poli nových techno-
logií, které na našem trhu, ač je KraussMaffei má 
ve svém portfoliu, jsou často ještě neznámé. Právě 
zavedení těchto technologií může zajistit našim 
zákazníků schopnost dát svým produktům vyšší 
přidanou hodnotu. A to je cesta, do které inves-
tujeme. Proto stále zvyšujeme schopnost našeho 
Technologického centra. Přinášíme zákazníkovi 
nejen očekávanou podporu s produkty našich 
partnerů, ale pomáháme při vývoji a zavádění 
inovací a nových technologií. Naše zkušenosti na 
trhu, podpora partnerů a orientace se na přidanou 
hodnotu, tudíž co nejlepší poměr výkon/cena, je 
klíč k posílení našich pozic na trhu. My jsme nikdy 
nedodávali a nemůžeme dodávat za nejnižší cenu 
i když víme, že cena je často až na prvním místě. 
V každé zdravé firmě hledící do budoucnosti musí 
být na prvním místě otázka, kolik vydělám na kon-
ci, a ne za kolik koupím na začátku. To je klíč k pro-
speritě, a to je o inovacích a investicích do techno-
logií. A to je naše cesta. Investujeme do kvality, co 
nejužší spolupráce s našimi partnery, a to jak na 
straně dodavatelů, tak na straně odběratelů.
Změnil se za celou dobu spolupráce i vztah  
KUBOUŠEK – KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Samozřejmě. První roky jsme si 
museli vybudovat své místo na slunci a dokázat, 
že jsme pro KraussMaffei správným partnerem. To 
se během celé doby upevnilo a dnes už to není jen 
o prodeji nových strojů a základní servisní podpo-
ře KraussMaffei v Česku nebo na Slovensku. Naši 
podporu jsme rozšířili postupně o vlastní školicí 
týmy, tým aplikačních inženýrů nebo vlastní kon-
strukční a projektové týmy.
Již několik let máme svůj vlastní tým těžké-
ho servisu s vybavením i na stěhování a mon-
táž nových strojů. Jejich výroba a uvedení do  

250 000 m2 bude vedle moderních výrobních a ad-
ministrativních hal odpovídajícím potřebám 21. 
století i zákaznické centrum o rozloze 15 000 m2.
To vše chceme s firmou KraussMaffei využít k dal-
šímu růstu, posílení kvality a zvětšení podílu na 
trhu. A to samozřejmě i na základě našich zkuše-
ností nabytých od založení skupiny KTI v roce 1990 
a zejména pětadvacetileté spolupráce s firmou 
KraussMaffei. Předpokládáme, že po roce 2022, 
kdy oslavíme 30 let v plastikářském segmentu, pro-
mítneme vše do realizace plánovaných investic na 
rozšíření našich center excelence v Českých Budě-
jovicích. A to včetně nových výrobních prostor pro 
automatizaci a testování, aby v nás zákazníci nalezli 
spolehlivého a důvěryhodného dodavatele a part-
nera pro svoje výrobní kapacity, technologie a pro-
dukty. Čeká nás hodně výzev, tvrdé práce a neustá-
lého zlepšování a hledání nových možností.

www.kubousek.cz

25 let KUBOUŠEK a KraussMaffei
Před 25 lety spojila svoje síly firma KUBOUŠEK na českém a slovenském trhu  
se společností KraussMaffei – pionýrem v plastikářském průmyslu

V roce 2017 společnost KUBOUŠEK otevřela v Českých Budějovicích své Technologické centrum, které využívají zákaz-
níci k testování a zavádění nové výroby. Zároveň je zázemím pro výrobu automatizace, která je stále více na vzestupu.
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testují nové technologie na 
nejmodernějších strojích  
KraussMaffei od 800 do 4500 
kN s podporou zkušených apli-
kačních inženýrů tohoto centra.

Odborné semináře ve školicím 
středisku KUBOUŠEK

X X

- 8 -

Školení pro pracovníky kvality vstřikování plastů v termínu 13.–15. 9. 2020
Školení je vhodné pro zaměstnance oddělení kvality.

Konstrukce vstřikovaných dílů v termínu 20.–22. 9. 2020
Školení je vhodné pro konstruktéry vstřikovaných dílů a konstruktéry vyškolených v jiných oborech.

Partner školení:

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos. 
http://libeos.cz/zpracovani -plastu.p25.html

TECH news
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LEŠTĚNÍ, POVLAKOVÁNÍ
A SERVIS FOREM

www.slechta.com

OD SKELNÉHO PŘECHODU K 
REOLOGICKÝM  VLASTNOSTEM
Termická analýza a reologie od společnosti NETZSCH
www.netzsch.com/at

http://www.plastoplan.cz
https://www.kpgalvano.cz/
https://kubousek.cz/


elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 3 - 3. 11. 2021

Ivan Kuboušek má kladný vztah k novým 
technologiím a technickým zařízením.

Můžeme se tedy těšit v Brně na nějakou 
revoluční technologii?

O revoluci se mluví ve spojitosti s číslem 4, ale 
nejsem jediný, kdo to vnímá jako evoluci. Často 
mívají revoluční a překotné postupy negativní 
dopady. Proto se snažíme jít krok za krokem, 
chytře právě v tom evolučním duchu. Tyto změny 
jsou pak pro všechny méně nákladné, protože 
to neznamená znova začínat skoro od začátku. 
Důležité však je uvědomit si, že je v našich rukách, 
jak ta evoluce proběhne rychle. A ten, kdo v ní 
vidí šanci a implementuje a vyvíjí novinky do své 
výroby, nakonec zvítězí nad konkurencí. A to 
je náš cíl – ukázat zákazníkům, že budoucnost 
mají ve svých rukách a my jim v tom moc rádi 
pomůžeme.

Příklad je zrovna u spojení výroby a kontroly. 
V minulosti to byly dva různé světy oddělené 
minimálně přepážkou a někdy i asfaltovou cestou 
mezi dvěma různými budovami. Dnes je možné 
kontrolu automatizovat a mít přímo ve výrobě 
bez nutnosti čistých a temperovaných místností. 
A naměřenými daty automaticky ovlivňovat 
průběh výroby a předcházet odstávkám. Čím 
dříve toto výrobní firmy pochopí, tím rychleji 
sníží nákladovost, zvýší přesnost, zrychlí výrobu 
a uniknou konkurenci.

Je toto řešení pro každého?

V zásadě ano. Rozhodně to není nic nadneseného 
jako hláška ze známého českého filmu, že 
„i skladník si může přečíst Vergilia v originále“. 

Ale je celkem logické, že jako první investují 
do nových technologií velcí hráči, kteří hrají ve 
svém oboru první housle a sami posouvají vývoj 
nových komponentů dál. A k tomu potřebují 
i vhodné výrobní technologie, procesy, materiály. 
Není tak divu, že našimi zákazníky jsou především 
společnosti, které mají své centrály v tradičních 
technologických zemích, jako jsou Japonsko, Jižní 
Korea nebo Německo.

A jak je to se zaváděním nových technologií 
ve vaší společnosti?

Rychlost evoluce je i v našich rukách. Bylo by asi 
něco špatně, kdybychom se sami novým trendům 
vyhýbali. Naštěstí mohu říct, že všichni nebo 
aspoň téměř všichni kolegové a zaměstnanci jsou 
technicky založení a sami vyhledávají, jak svou 
práci zefektivnit a posunout dál. A to se týká 
všech úseků od IT přes obchod a marketing až 
po HR a finanční úsek.

Mimochodem, letos jsme začali s obměnou 
vozového parku a jedním z kritérií výběru 
dodavatele byla i použitá technologie. Chceme se 
chovat zodpovědně k životnímu prostředí. Čistě 
elektrická auta nejsou stále svými vlastnostmi pro 
naše potřeby praktická, a tak jsme se rozhodli, 
i navzdory nemožnosti získat dotace, pro Toyotu. 
Technologie jejich hybridních motorů je na 
špičkové úrovni.

A stejně jako Toyota dokázala propojit dvě 
na první pohled odlišné technologie, tak 
stejným způsobem postupujeme my vůči 
zákazníkům. Nejsme vázáni jako mnozí 
dodavatelé omezeným výběrem produktů, ale 
řešení můžeme nakombinovat tak, aby nejvíce 
odpovídalo požadavkům. I z tohoto důvodu jsme 
se inspirovali novými vozy a na sociálních sítích 
publikujeme příspěvky s hashtagy #myslíme_
technologicky a #myslíme_hybridně. Chceme 
se jednoznačně definovat jako dodavatel, který 
hledá inovativní cesty pro optimální řešení 
s přesahem do budoucnosti. Tato definice je 
nejzřetelnější v automatizaci, kde poskytujeme 
našim zákazníkům značnou přidanou hodnotu 
díky tomu, že jsme integrátor nejen robotů, ale 
kompletního řešení automatizace ve výrobních 
jednotkách a kontrolních stanovištích. Dokážeme 
využít v maximální míře potenciál všech partnerů, 
které zastupujeme a nejsme svázáni tím, že 
musíme napasovat zákazníkovi „katalogové“ 
řešení, ale naopak nabídnout to nejvhodnější 
s ohledem na jeho potřeby.

Jaký vztah mají k inovacím společnosti, 
které zastupujete?

Zásadním kritériem pro navázání spolupráce 
nikdy nebyla cena produktů, byť by to asi byla 

jednodušší cesta. Ale to není naše filozofie. My 
vidíme sílu v pokroku a přidaných hodnotách, 
a ne v nízkých cenách. Například náš největší 
partner, německá společnost KraussMaffei, 
existuje přes 180 let. Kdyby v této firmě šli cestou 
nejmenšího odporu a neinvestovali do vývoje, 
tak by zde už dávno nebyli. Namísto toho je 
to jedna z největších společností zaměřená na 
plastikářský průmysl na světě a rozhodně je tou, 
která posouvá celé odvětví dopředu.

Mám tedy obrovskou radost, že právě letos 
slavíme s touto společností již 25 let spolupráce. 
A rozhodně to není jen o tom, že my dodáváme 
jejich stroje a roboty na český a slovenský trh. 
Naopak jsme se stali plnohodnotnými partneři 
a například v Německu často využívají pomoci 
našich zkušených servisních týmů.

A co vy, jste fanouškem technologií 
i v soukromém životě?

Naprosto. Techniku používám nadšeně i doma. 
Stejně jako v práci, tak i v domácnosti nám 
technika pomáhá zvýšit bezpečnost nebo kvalitu 
života. A zatímco v práci nám technika šetří čas 
a zvyšuje produktivitu a zisk, tak v domácnosti 
uspořený čas mohu věnovat své rodině a dětem.

Společnost KraussMaffei v celé své více než 180leté 
historii patřila mezi průkopníky nových možností 
v průmyslu. Stejně tak dnes posouvá kupředu celé 
plastikářské odvětví.

www.kubousek.cz

pokračování

https://www.kubousek.cz
https://ivsp.cz/
https://www.ionbond.com/
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Automobilový průmysl zažívá již 
několikátý rok v řadě zcela zásadní změny. 
Závratným tempem směřuje k novému 
světu zaměřenému na udržitelnost, zelené 
technologie a materiály, elektrický, vodíkový 
či jiný alternativní pohon, interaktivitu 
a spoustu dalších inovací, které se ještě jen 
pár let nazpět pohybovaly v říši utopie.

Výrobci automobilů a s nimi i celé dodavatelské 
odvětví hledají ta nejlepší řešení, jak tato auta 
budoucnosti nejen koncipovat, ale i vyrábět. Jiný 
totiž bude nejen jejich vzhled a pohon, ale dle 
všech předpokladů i samotné vnímání mobility 
nastupující generací. Z osobních automobilů 
se stanou komplexní elektronická zařízení 
respektující životní prostředí.

Společnost Persico Group se těmito trendy 
aktivně zabývá, což si představíme na několika 
příkladech:

• Persico respektuje životní prostředí a část své 
energetické poptávky centrálního závodu 
v italském Nembru vyrábí ve vlastní vodní 
elektrárně a pomocí solární energie.

• Veškerá další spotřeba energie je pokryta 
z obnovitelných zdrojů – certifikovaných 
osvědčením o původu dle CE směrnice 
2009/28/CE.

• Společnost je řízena dle pravidel OEM na celý 
dodavatelský řetězec s cílem udržitelné výroby 
a uhlíkově neutrálních produktů.

• Persico vyvíjí a nabízí nástroje a strojní vybavení 
pro výrobu udržitelných technologií, jako např. 
tlakové kompozitní vodíkové články či boxy 
a kryty na elektrické baterie.

Tlakové kompozitní vodíkové nádoby – 
Rotomoulding SMART-H2

Zájem o využití vodíku jako paliva budoucnosti 
narůstá. Důvodem jsou nejen enviromentální 
závazky, ale také vývoj technologií umožňující 
snadnou aplikaci a zjednodušení samotného 
procesu doplňování paliva. Jedním z důležitých 
aspektů každé technologie je tak jeho uchování 
a skladování. Vodík je přitom stlačen v zásobnících 
z uhlíkových vlákenných kompozitů s vnitřní 
skořepinou z polymeru při tlaku až 700 barů. 
Zásobník je při plnění vystavován extrémnímu 
mechanickému a tepelnému zatížení a následně 
musí odolat značným silám a riziku zkolabování 
materiálu zvláště i při jeho vyprazdňování. Jinými 
slovy, technologickou výzvou je lehčí a odolnější 
koncept nádoby. Persico úspěšně splnilo tento cíl 
a vyvinulo vodíkový zásobník na bázi kompozitů, 
jehož hmotnost je řádově na 1/3 tradičních 
ocelových nádob.

Samotný tvar je přizpůsobitelný s vysokou mírou 
flexibility, což umožnuje značné úspory energie. 
Inovativní technologie přináší navíc integraci 
doplňkových příslušenství do těla zásobníku, 

díky čemuž zabírá v automobilové zástavbě 
méně místa a usnadňuje i skladování. Vnitřní 
zásobník je koncipován na modulární bázi, což 
dále zjednodušuje výrobní proces na rozdíl od 
stávajících tradičních nádob.

Pro výrobu polymerového lineru (skořepiny) lze 
využít tři hlavní technologie: vstřikování, blow 
moulding a rotomoulding. Persico vyvinulo 
svou vlastní technologii rotomouldingu, 
pojmenovanou SMART a má za sebou již 
několik úspěšných projektů na bázi poradenství, 
prototypů, strojního vybavení i nástrojů v Evropě, 
Severní Americe i Asii. Realizované projekty jsou 
na bázi polymerů jako HDPE, PA6, PA11 a dalších. 
Dále, díky akvizici německé firmy Bielomatik 
je skupina Persico s to dodat také dokončovací 
a svařovací technologie pro blow moulding 
a vstřikování linerů vodíkových zásobníků.

Pomocí technologie SMART společnosti Persico 
je možné vyrábět zásobníky až do velikosti 
3500 mm (délka) x 800 mm (průměr) a oproti 
klasickému rotomouldingu nabízí následující 
výhody:

• Výroba až 4ks linerů za hodinu (v závislosti na 
typu polymeru)

• Možnost plně automatického cyklu včetně 
založení insertu, dávkování prášku a vyjmutí 
dílu

• Kontrola tloušťky stěny s přesností na desetinu 
milimetru s možností vysoké variability dle 
daných specifikací

• Co-molding kovových koncovek s tělem 
zásobníku

• Záruka vysoké plynné nepropustnosti
• Modulární výrobní systému dosahují vyšší 

flexibility než blow moulding a vstřikování
pokračování na další straně

Umění přizpůsobit se novým trendům
- filosofie firmy Persico

Automobilový průmysl zažívá již několikátý 
rok v řadě zcela zásadní změny. Závratným 
tempem směřuje k novému světu zaměřené-

mu na udržitelnost, zelené technologie a materiály, 
elektrický, vodíkový či jiný alternativní pohon, in-
teraktivitu a spoustu dalších inovací, které se ještě 
jen pár let nazpět pohybovaly v říši utopie.
Výrobci automobilů a s nimi i celé dodavatelské 
odvětví hledají ta nejlepší řešení, jak tato auta bu-
doucnosti nejen koncipovat, ale i vyrábět. Jiný to-
tiž bude nejen jejich vzhled a pohon, ale dle všech 
předpokladů i samotné vnímání mobility nastu-
pující generací. Z osobních automobilů se stanou 
komplexní elektronická zařízení respektující životní 
prostředí.
Společnost Persico Group se těmito trendy aktivně 
zabývá, což si představíme na několika příkladech:
î Persico respektuje životní prostředí a část své 

energetické poptávky centrálního závodu v ital-
ském Nembru vyrábí ve vlastní vodní elektrárně 
a pomocí solární energie.
î Veškerá další spotřeba energie je pokryta z ob-

novitelných zdrojů – certifikovaných osvědčením 
o původu dle CE směrnice 2009/28/CE.
î Společnost je řízena dle pravidel OEM na celý 

dodavatelský řetězec s cílem udržitelné výroby 
a uhlíkově neutrálních produktů.
î Persico vyvíjí a nabízí nástroje a strojní vyba-

vení pro výrobu udržitelných technologií, jako 
např. tlakové kompozitní vodíkové články či boxy 
a kryty na elektrické baterie.

Tlakové kompozitní vodíkové nádoby – 
Rotomoulding SMART ‑H2
Zájem o využití vodíku jako paliva budoucnosti na-
růstá. Důvodem jsou nejen enviromentální závaz-
ky, ale také vývoj technologií umožňující snadnou 
aplikaci a zjednodušení samotného procesu dopl-
ňování paliva. Jedním z důležitých aspektů každé  
technologie je tak jeho uchování a skladování.  
Vodík je přitom stlačen v zásobnících z uhlíkových 
vlákenných kompozitů s vnitřní skořepinou z poly-
meru při tlaku až 700 barů. Zásobník je při plnění 
vystavován extrémnímu mechanickému a tepelné-
mu zatížení a následně musí odolat značným si-
lám a riziku zkolabování materiálu zvláště i při jeho  

vyprazdňování. Jinými slovy, technologickou vý-
zvou je lehčí a odolnější koncept nádoby. Persico 
úspěšně splnilo tento cíl a vyvinulo vodíkový zá-
sobník na bázi kompozitů, jehož hmotnost je řádo-
vě na 1/3 tradičních ocelových nádob.
Samotný tvar je přizpůsobitelný s vysokou mírou 
flexibility, což umožnuje značné úspory energie. 
Inovativní technologie přináší navíc integraci do-
plňkových příslušenství do těla zásobníku, díky če-
muž zabírá v automobilové zástavbě méně místa 
a usnadňuje i skladování. Vnitřní zásobník je kon-
cipován na modulární bázi, což dále zjednodušuje 
výrobní proces na rozdíl od stávajících tradičních 
nádob.
Pro výrobu polymerového lineru (skořepiny) lze 
využít tři hlavní technologie: vstřikování, blow 
moulding a rotomoulding. Persico vyvinulo svou 
vlastní technologii rotomouldingu, pojmenova-
nou SMART a má za sebou již několik úspěšných 
projektů na bázi poradenství, prototypů, strojní-
ho vybavení i nástrojů v Evropě, Severní Americe 
i Asii. Realizované projekty jsou na bázi polymerů 
jako HDPE, PA6, PA11 a dalších. Dále, díky akvizici 
německé firmy Bielomatik je skupina Persico s to 
dodat také dokončovací a svařovací technologie 
pro blow moulding a vstřikování linerů vodíkových 
zásobníků.
Pomocí technologie SMART společnosti Persico je 
možné vyrábět zásobníky až do velikosti 3500 mm 
(délka) x 800 mm (průměr) a oproti klasickému ro-
tomouldingu nabízí následující výhody:
î Výroba až 4 ks linerů za hodinu (v závislosti na 

typu polymeru)
î Možnost plně automatického cyklu včetně zalo-

žení insertu, dávkování prášku a vyjmutí dílu
î Kontrola tloušťky stěny s přesností na deseti-

nu milimetru s možností vysoké variability dle  
daných specifikací
î Co ‑molding kovových koncovek s tělem zásobníku
î Záruka vysoké plynné nepropustnosti
î Modulární výrobní systému dosahují vyšší  

flexibility než blow moulding a vstřikování
Dalším krokem firmy Persico pro zastřešení kom-
pletního projektu na klíč je zahrnutí navíjecích  

systémů pro vlákenná jádra. I tento cíl bude brzy 
dosažen a Persico tak bude moci nabízet komplet-
ní systémy od A do Z.
Co ‑molding SMC + hliníkových fólií pro kryty 
elektrických baterií
V oblasti interiéru elektrických vozidel dochází 
k elektromagnetickým interferencím (EMI) a vzni-
ká tak potřeba stínění baterií a ostatních kompo-
nentů, které z důvodu své blízkosti, představují pro 
pasažéry přímá i nepřímá rizika. Nepřímými riziky 
rozumíme vliv vygenerovaných magnetických polí 
na ostatní elektronická zařízení, nicméně existují 
i rizika přímá, na zdraví osob uvnitř vozidla. Stínění 
je tak způsobem, jakým pomocí vodivých či mag-
netických materiálů tento nechtěný efekt snížit. 
Proto je stále více a více důležité, a to i pro kom-
pozitní díly, vzít do úvahy EMI a poskytnout jim 
potřebné stínění proti elektromagnetickým vlnám.
Persico je jedním z mála světových dodavatelů, 
schopných vyvinout a dodat lisy i nástroje pro 
kompozity jako SMC. Patentovaný planární systém 
je jednou z hlavních charakteristik lisů, které tak 
díky kontrole paralelity s nejvyšší přesností a za-
vírací silou až do 4.500 tun dosahují požadované 
kvality automobilových dílů až po provedení in‑
‑mould ‑coating (IMC). SMC nástroje firmy Persico 
jsou užívány v sériových projektech po celém světě 
– a to až do hmotnosti 90 tun.
R&D oddělení firmy Persico nedávno dosáhlo 
významného pokroku – zalisování hliníkové fólie 
do SMC dílů v jednom kroku. Díky této inovativní 
technologii lze dosáhnout velkých výhod při výro-
bě dílů jako jsou kryty nebo boxy baterií elektric-
kých vozů. Hliníková vrstva o požadované tloušť-
ce a specifikacích, zalisovaná do SMC poskytuje 
dokonalé EMC stínění bateriového systému. Co‑
‑molding tak odstraňuje dodatečný procesní krok 
separátního tvarování a lepení obou vrstev k sobě.
Hledáte technologického partnera s nadšením pro 
inovativní řešení a snahou společně odpovědět 
na současné a budoucí výzvy? Pak je Persico tím 
správným kontaktem!

Umění přizpůsobit se novým 
trendům – filosofie firmy Persico

 

Automobilový průmysl zažívá již několikátý 
rok v řadě zcela zásadní změny. Závratným 
tempem směřuje k novému světu zaměřené-

mu na udržitelnost, zelené technologie a materiály, 
elektrický, vodíkový či jiný alternativní pohon, in-
teraktivitu a spoustu dalších inovací, které se ještě 
jen pár let nazpět pohybovaly v říši utopie.
Výrobci automobilů a s nimi i celé dodavatelské 
odvětví hledají ta nejlepší řešení, jak tato auta bu-
doucnosti nejen koncipovat, ale i vyrábět. Jiný to-
tiž bude nejen jejich vzhled a pohon, ale dle všech 
předpokladů i samotné vnímání mobility nastu-
pující generací. Z osobních automobilů se stanou 
komplexní elektronická zařízení respektující životní 
prostředí.
Společnost Persico Group se těmito trendy aktivně 
zabývá, což si představíme na několika příkladech:
î Persico respektuje životní prostředí a část své 

energetické poptávky centrálního závodu v ital-
ském Nembru vyrábí ve vlastní vodní elektrárně 
a pomocí solární energie.
î Veškerá další spotřeba energie je pokryta z ob-

novitelných zdrojů – certifikovaných osvědčením 
o původu dle CE směrnice 2009/28/CE.
î Společnost je řízena dle pravidel OEM na celý 

dodavatelský řetězec s cílem udržitelné výroby 
a uhlíkově neutrálních produktů.
î Persico vyvíjí a nabízí nástroje a strojní vyba-

vení pro výrobu udržitelných technologií, jako 
např. tlakové kompozitní vodíkové články či boxy 
a kryty na elektrické baterie.

Tlakové kompozitní vodíkové nádoby – 
Rotomoulding SMART ‑H2
Zájem o využití vodíku jako paliva budoucnosti na-
růstá. Důvodem jsou nejen enviromentální závaz-
ky, ale také vývoj technologií umožňující snadnou 
aplikaci a zjednodušení samotného procesu dopl-
ňování paliva. Jedním z důležitých aspektů každé  
technologie je tak jeho uchování a skladování.  
Vodík je přitom stlačen v zásobnících z uhlíkových 
vlákenných kompozitů s vnitřní skořepinou z poly-
meru při tlaku až 700 barů. Zásobník je při plnění 
vystavován extrémnímu mechanickému a tepelné-
mu zatížení a následně musí odolat značným si-
lám a riziku zkolabování materiálu zvláště i při jeho  

vyprazdňování. Jinými slovy, technologickou vý-
zvou je lehčí a odolnější koncept nádoby. Persico 
úspěšně splnilo tento cíl a vyvinulo vodíkový zá-
sobník na bázi kompozitů, jehož hmotnost je řádo-
vě na 1/3 tradičních ocelových nádob.
Samotný tvar je přizpůsobitelný s vysokou mírou 
flexibility, což umožnuje značné úspory energie. 
Inovativní technologie přináší navíc integraci do-
plňkových příslušenství do těla zásobníku, díky če-
muž zabírá v automobilové zástavbě méně místa 
a usnadňuje i skladování. Vnitřní zásobník je kon-
cipován na modulární bázi, což dále zjednodušuje 
výrobní proces na rozdíl od stávajících tradičních 
nádob.
Pro výrobu polymerového lineru (skořepiny) lze 
využít tři hlavní technologie: vstřikování, blow 
moulding a rotomoulding. Persico vyvinulo svou 
vlastní technologii rotomouldingu, pojmenova-
nou SMART a má za sebou již několik úspěšných 
projektů na bázi poradenství, prototypů, strojní-
ho vybavení i nástrojů v Evropě, Severní Americe 
i Asii. Realizované projekty jsou na bázi polymerů 
jako HDPE, PA6, PA11 a dalších. Dále, díky akvizici 
německé firmy Bielomatik je skupina Persico s to 
dodat také dokončovací a svařovací technologie 
pro blow moulding a vstřikování linerů vodíkových 
zásobníků.
Pomocí technologie SMART společnosti Persico je 
možné vyrábět zásobníky až do velikosti 3500 mm 
(délka) x 800 mm (průměr) a oproti klasickému ro-
tomouldingu nabízí následující výhody:
î Výroba až 4 ks linerů za hodinu (v závislosti na 

typu polymeru)
î Možnost plně automatického cyklu včetně zalo-

žení insertu, dávkování prášku a vyjmutí dílu
î Kontrola tloušťky stěny s přesností na deseti-

nu milimetru s možností vysoké variability dle  
daných specifikací
î Co ‑molding kovových koncovek s tělem zásobníku
î Záruka vysoké plynné nepropustnosti
î Modulární výrobní systému dosahují vyšší  

flexibility než blow moulding a vstřikování
Dalším krokem firmy Persico pro zastřešení kom-
pletního projektu na klíč je zahrnutí navíjecích  

systémů pro vlákenná jádra. I tento cíl bude brzy 
dosažen a Persico tak bude moci nabízet komplet-
ní systémy od A do Z.
Co ‑molding SMC + hliníkových fólií pro kryty 
elektrických baterií
V oblasti interiéru elektrických vozidel dochází 
k elektromagnetickým interferencím (EMI) a vzni-
ká tak potřeba stínění baterií a ostatních kompo-
nentů, které z důvodu své blízkosti, představují pro 
pasažéry přímá i nepřímá rizika. Nepřímými riziky 
rozumíme vliv vygenerovaných magnetických polí 
na ostatní elektronická zařízení, nicméně existují 
i rizika přímá, na zdraví osob uvnitř vozidla. Stínění 
je tak způsobem, jakým pomocí vodivých či mag-
netických materiálů tento nechtěný efekt snížit. 
Proto je stále více a více důležité, a to i pro kom-
pozitní díly, vzít do úvahy EMI a poskytnout jim 
potřebné stínění proti elektromagnetickým vlnám.
Persico je jedním z mála světových dodavatelů, 
schopných vyvinout a dodat lisy i nástroje pro 
kompozity jako SMC. Patentovaný planární systém 
je jednou z hlavních charakteristik lisů, které tak 
díky kontrole paralelity s nejvyšší přesností a za-
vírací silou až do 4.500 tun dosahují požadované 
kvality automobilových dílů až po provedení in‑
‑mould ‑coating (IMC). SMC nástroje firmy Persico 
jsou užívány v sériových projektech po celém světě 
– a to až do hmotnosti 90 tun.
R&D oddělení firmy Persico nedávno dosáhlo 
významného pokroku – zalisování hliníkové fólie 
do SMC dílů v jednom kroku. Díky této inovativní 
technologii lze dosáhnout velkých výhod při výro-
bě dílů jako jsou kryty nebo boxy baterií elektric-
kých vozů. Hliníková vrstva o požadované tloušť-
ce a specifikacích, zalisovaná do SMC poskytuje 
dokonalé EMC stínění bateriového systému. Co‑
‑molding tak odstraňuje dodatečný procesní krok 
separátního tvarování a lepení obou vrstev k sobě.
Hledáte technologického partnera s nadšením pro 
inovativní řešení a snahou společně odpovědět 
na současné a budoucí výzvy? Pak je Persico tím 
správným kontaktem!

Umění přizpůsobit se novým 
trendům – filosofie firmy Persico
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pasažéry přímá i nepřímá rizika. Nepřímými riziky 
rozumíme vliv vygenerovaných magnetických polí 
na ostatní elektronická zařízení, nicméně existují 
i rizika přímá, na zdraví osob uvnitř vozidla. Stínění 
je tak způsobem, jakým pomocí vodivých či mag-
netických materiálů tento nechtěný efekt snížit. 
Proto je stále více a více důležité, a to i pro kom-
pozitní díly, vzít do úvahy EMI a poskytnout jim 
potřebné stínění proti elektromagnetickým vlnám.
Persico je jedním z mála světových dodavatelů, 
schopných vyvinout a dodat lisy i nástroje pro 
kompozity jako SMC. Patentovaný planární systém 
je jednou z hlavních charakteristik lisů, které tak 
díky kontrole paralelity s nejvyšší přesností a za-
vírací silou až do 4.500 tun dosahují požadované 
kvality automobilových dílů až po provedení in‑
‑mould ‑coating (IMC). SMC nástroje firmy Persico 
jsou užívány v sériových projektech po celém světě 
– a to až do hmotnosti 90 tun.
R&D oddělení firmy Persico nedávno dosáhlo 
významného pokroku – zalisování hliníkové fólie 
do SMC dílů v jednom kroku. Díky této inovativní 
technologii lze dosáhnout velkých výhod při výro-
bě dílů jako jsou kryty nebo boxy baterií elektric-
kých vozů. Hliníková vrstva o požadované tloušť-
ce a specifikacích, zalisovaná do SMC poskytuje 
dokonalé EMC stínění bateriového systému. Co‑
‑molding tak odstraňuje dodatečný procesní krok 
separátního tvarování a lepení obou vrstev k sobě.
Hledáte technologického partnera s nadšením pro 
inovativní řešení a snahou společně odpovědět 
na současné a budoucí výzvy? Pak je Persico tím 
správným kontaktem!

Umění přizpůsobit se novým 
trendům – filosofie firmy Persico

 

Automobilový průmysl zažívá již několikátý 
rok v řadě zcela zásadní změny. Závratným 
tempem směřuje k novému světu zaměřené-

mu na udržitelnost, zelené technologie a materiály, 
elektrický, vodíkový či jiný alternativní pohon, in-
teraktivitu a spoustu dalších inovací, které se ještě 
jen pár let nazpět pohybovaly v říši utopie.
Výrobci automobilů a s nimi i celé dodavatelské 
odvětví hledají ta nejlepší řešení, jak tato auta bu-
doucnosti nejen koncipovat, ale i vyrábět. Jiný to-
tiž bude nejen jejich vzhled a pohon, ale dle všech 
předpokladů i samotné vnímání mobility nastu-
pující generací. Z osobních automobilů se stanou 
komplexní elektronická zařízení respektující životní 
prostředí.
Společnost Persico Group se těmito trendy aktivně 
zabývá, což si představíme na několika příkladech:
î Persico respektuje životní prostředí a část své 

energetické poptávky centrálního závodu v ital-
ském Nembru vyrábí ve vlastní vodní elektrárně 
a pomocí solární energie.
î Veškerá další spotřeba energie je pokryta z ob-

novitelných zdrojů – certifikovaných osvědčením 
o původu dle CE směrnice 2009/28/CE.
î Společnost je řízena dle pravidel OEM na celý 

dodavatelský řetězec s cílem udržitelné výroby 
a uhlíkově neutrálních produktů.
î Persico vyvíjí a nabízí nástroje a strojní vyba-

vení pro výrobu udržitelných technologií, jako 
např. tlakové kompozitní vodíkové články či boxy 
a kryty na elektrické baterie.

Tlakové kompozitní vodíkové nádoby – 
Rotomoulding SMART ‑H2
Zájem o využití vodíku jako paliva budoucnosti na-
růstá. Důvodem jsou nejen enviromentální závaz-
ky, ale také vývoj technologií umožňující snadnou 
aplikaci a zjednodušení samotného procesu dopl-
ňování paliva. Jedním z důležitých aspektů každé  
technologie je tak jeho uchování a skladování.  
Vodík je přitom stlačen v zásobnících z uhlíkových 
vlákenných kompozitů s vnitřní skořepinou z poly-
meru při tlaku až 700 barů. Zásobník je při plnění 
vystavován extrémnímu mechanickému a tepelné-
mu zatížení a následně musí odolat značným si-
lám a riziku zkolabování materiálu zvláště i při jeho  

vyprazdňování. Jinými slovy, technologickou vý-
zvou je lehčí a odolnější koncept nádoby. Persico 
úspěšně splnilo tento cíl a vyvinulo vodíkový zá-
sobník na bázi kompozitů, jehož hmotnost je řádo-
vě na 1/3 tradičních ocelových nádob.
Samotný tvar je přizpůsobitelný s vysokou mírou 
flexibility, což umožnuje značné úspory energie. 
Inovativní technologie přináší navíc integraci do-
plňkových příslušenství do těla zásobníku, díky če-
muž zabírá v automobilové zástavbě méně místa 
a usnadňuje i skladování. Vnitřní zásobník je kon-
cipován na modulární bázi, což dále zjednodušuje 
výrobní proces na rozdíl od stávajících tradičních 
nádob.
Pro výrobu polymerového lineru (skořepiny) lze 
využít tři hlavní technologie: vstřikování, blow 
moulding a rotomoulding. Persico vyvinulo svou 
vlastní technologii rotomouldingu, pojmenova-
nou SMART a má za sebou již několik úspěšných 
projektů na bázi poradenství, prototypů, strojní-
ho vybavení i nástrojů v Evropě, Severní Americe 
i Asii. Realizované projekty jsou na bázi polymerů 
jako HDPE, PA6, PA11 a dalších. Dále, díky akvizici 
německé firmy Bielomatik je skupina Persico s to 
dodat také dokončovací a svařovací technologie 
pro blow moulding a vstřikování linerů vodíkových 
zásobníků.
Pomocí technologie SMART společnosti Persico je 
možné vyrábět zásobníky až do velikosti 3500 mm 
(délka) x 800 mm (průměr) a oproti klasickému ro-
tomouldingu nabízí následující výhody:
î Výroba až 4 ks linerů za hodinu (v závislosti na 

typu polymeru)
î Možnost plně automatického cyklu včetně zalo-

žení insertu, dávkování prášku a vyjmutí dílu
î Kontrola tloušťky stěny s přesností na deseti-

nu milimetru s možností vysoké variability dle  
daných specifikací
î Co ‑molding kovových koncovek s tělem zásobníku
î Záruka vysoké plynné nepropustnosti
î Modulární výrobní systému dosahují vyšší  

flexibility než blow moulding a vstřikování
Dalším krokem firmy Persico pro zastřešení kom-
pletního projektu na klíč je zahrnutí navíjecích  

systémů pro vlákenná jádra. I tento cíl bude brzy 
dosažen a Persico tak bude moci nabízet komplet-
ní systémy od A do Z.
Co ‑molding SMC + hliníkových fólií pro kryty 
elektrických baterií
V oblasti interiéru elektrických vozidel dochází 
k elektromagnetickým interferencím (EMI) a vzni-
ká tak potřeba stínění baterií a ostatních kompo-
nentů, které z důvodu své blízkosti, představují pro 
pasažéry přímá i nepřímá rizika. Nepřímými riziky 
rozumíme vliv vygenerovaných magnetických polí 
na ostatní elektronická zařízení, nicméně existují 
i rizika přímá, na zdraví osob uvnitř vozidla. Stínění 
je tak způsobem, jakým pomocí vodivých či mag-
netických materiálů tento nechtěný efekt snížit. 
Proto je stále více a více důležité, a to i pro kom-
pozitní díly, vzít do úvahy EMI a poskytnout jim 
potřebné stínění proti elektromagnetickým vlnám.
Persico je jedním z mála světových dodavatelů, 
schopných vyvinout a dodat lisy i nástroje pro 
kompozity jako SMC. Patentovaný planární systém 
je jednou z hlavních charakteristik lisů, které tak 
díky kontrole paralelity s nejvyšší přesností a za-
vírací silou až do 4.500 tun dosahují požadované 
kvality automobilových dílů až po provedení in‑
‑mould ‑coating (IMC). SMC nástroje firmy Persico 
jsou užívány v sériových projektech po celém světě 
– a to až do hmotnosti 90 tun.
R&D oddělení firmy Persico nedávno dosáhlo 
významného pokroku – zalisování hliníkové fólie 
do SMC dílů v jednom kroku. Díky této inovativní 
technologii lze dosáhnout velkých výhod při výro-
bě dílů jako jsou kryty nebo boxy baterií elektric-
kých vozů. Hliníková vrstva o požadované tloušť-
ce a specifikacích, zalisovaná do SMC poskytuje 
dokonalé EMC stínění bateriového systému. Co‑
‑molding tak odstraňuje dodatečný procesní krok 
separátního tvarování a lepení obou vrstev k sobě.
Hledáte technologického partnera s nadšením pro 
inovativní řešení a snahou společně odpovědět 
na současné a budoucí výzvy? Pak je Persico tím 
správným kontaktem!

Umění přizpůsobit se novým 
trendům – filosofie firmy Persico
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Vše pro automatizaci.
Senzory, servopohony, PLC, HMI, laserové 
popisovací a svařovací systémy … komplexní 
portfolio pro průmyslovou automatizaci. 

Navštivte náš stánek G1-41 na 
veletrhu MSV 2021

www.panasonic-electric-works.cz
info.pewczs@eu.panasonic.com

Přijďte naživo vyzkoušet snadno 
ovladatelný laserový popisovací 
systém pro plasty i kovy. 
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osob uvnitř vozidla. Stínění je tak způsobem, 
jakým pomocí vodivých či magnetických 
materiálů tento nechtěný efekt snížit. Proto je 
stále více a více důležité, a to i pro kompozitní 
díly, vzít do úvahy EMI a poskytnout jim potřebné 
stínění proti elektromagnetickým vlnám.

Persico je jedním z mála světových dodavatelů, 
schopných vyvinout a dodat lisy i nástroje pro 
kompozity jako SMC. Patentovaný planární 
systém je jednou z hlavních charakteristik lisů, 
které tak díky kontrole paralelity s nejvyšší 
kontrolou a zavírací silou až do 4.500 tun dosahují 
požadované kvality automobilových dílů až po 
provedení in-mould-coating (IMC). SMC nástroje 
firmy Persico jsou užívány v sériových projektech 
po celém světě – a to až do hmotnosti 90 tun.

R & D oddělení firmy Persico nedávno dosáhlo 
významného pokroku – zalisování hliníkové fólie 
do SMC dílů v jednom kroku. Díky této inovativní 
technologii lze dosáhnout velkých výhod při 
výrobě dílů jako jsou kryty nebo boxy baterií 
elektrických vozů. Hliníková vrstva o požadované 
tloušťce a specifikacích, zalisovaná do SMC 
poskytuje dokonalé EMC stínění bateriového 
systému. Co-molding tak odstraňuje dodatečný 
procesní krok separátního tvarování a lepení 
obou vrstev k sobě.

Hledáte technologického partnera s nadšením 
pro inovativní řešení a snahou společně 
odpovědět na současné a budoucí výzvy? Pak je 
Persico tím správným kontaktem!

pokračování Dalším krokem firmy Persico pro 
zastřešení kompletního projektu na klíč je 
zahrnutí navíjecích systémů pro vlákenná jádra. 
I tento cíl bude brzy dosažen a Persico tak bude 
moci nabízet kompletní systémy od A do Z.

Co-molding SMC + hliníkových fólií pro 
kryty elektrických baterií

V oblasti interiéru elektrických vozidel dochází 
k elektromagnetickým interferencím (EMI) 
a vzniká tak potřeba stínění baterií a ostatních 
komponentů, které z důvodu své blízkosti, 
představují pro pasažéry přímá i nepřímá rizika. 
Nepřímými riziky rozumíme vliv vygenerovaných 
magnetických polí na ostatní elektronická 
zařízení, nicméně existují i rizika přímá, na zdraví 
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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.

Automobilový průmysl zažívá již několikátý 
rok v řadě zcela zásadní změny. Závratným 
tempem směřuje k novému světu zaměřené-

mu na udržitelnost, zelené technologie a materiály, 
elektrický, vodíkový či jiný alternativní pohon, in-
teraktivitu a spoustu dalších inovací, které se ještě 
jen pár let nazpět pohybovaly v říši utopie.
Výrobci automobilů a s nimi i celé dodavatelské 
odvětví hledají ta nejlepší řešení, jak tato auta bu-
doucnosti nejen koncipovat, ale i vyrábět. Jiný to-
tiž bude nejen jejich vzhled a pohon, ale dle všech 
předpokladů i samotné vnímání mobility nastu-
pující generací. Z osobních automobilů se stanou 
komplexní elektronická zařízení respektující životní 
prostředí.
Společnost Persico Group se těmito trendy aktivně 
zabývá, což si představíme na několika příkladech:
î Persico respektuje životní prostředí a část své 

energetické poptávky centrálního závodu v ital-
ském Nembru vyrábí ve vlastní vodní elektrárně 
a pomocí solární energie.
î Veškerá další spotřeba energie je pokryta z ob-

novitelných zdrojů – certifikovaných osvědčením 
o původu dle CE směrnice 2009/28/CE.
î Společnost je řízena dle pravidel OEM na celý 

dodavatelský řetězec s cílem udržitelné výroby 
a uhlíkově neutrálních produktů.
î Persico vyvíjí a nabízí nástroje a strojní vyba-

vení pro výrobu udržitelných technologií, jako 
např. tlakové kompozitní vodíkové články či boxy 
a kryty na elektrické baterie.

Tlakové kompozitní vodíkové nádoby – 
Rotomoulding SMART ‑H2
Zájem o využití vodíku jako paliva budoucnosti na-
růstá. Důvodem jsou nejen enviromentální závaz-
ky, ale také vývoj technologií umožňující snadnou 
aplikaci a zjednodušení samotného procesu dopl-
ňování paliva. Jedním z důležitých aspektů každé  
technologie je tak jeho uchování a skladování.  
Vodík je přitom stlačen v zásobnících z uhlíkových 
vlákenných kompozitů s vnitřní skořepinou z poly-
meru při tlaku až 700 barů. Zásobník je při plnění 
vystavován extrémnímu mechanickému a tepelné-
mu zatížení a následně musí odolat značným si-
lám a riziku zkolabování materiálu zvláště i při jeho  

vyprazdňování. Jinými slovy, technologickou vý-
zvou je lehčí a odolnější koncept nádoby. Persico 
úspěšně splnilo tento cíl a vyvinulo vodíkový zá-
sobník na bázi kompozitů, jehož hmotnost je řádo-
vě na 1/3 tradičních ocelových nádob.
Samotný tvar je přizpůsobitelný s vysokou mírou 
flexibility, což umožnuje značné úspory energie. 
Inovativní technologie přináší navíc integraci do-
plňkových příslušenství do těla zásobníku, díky če-
muž zabírá v automobilové zástavbě méně místa 
a usnadňuje i skladování. Vnitřní zásobník je kon-
cipován na modulární bázi, což dále zjednodušuje 
výrobní proces na rozdíl od stávajících tradičních 
nádob.
Pro výrobu polymerového lineru (skořepiny) lze 
využít tři hlavní technologie: vstřikování, blow 
moulding a rotomoulding. Persico vyvinulo svou 
vlastní technologii rotomouldingu, pojmenova-
nou SMART a má za sebou již několik úspěšných 
projektů na bázi poradenství, prototypů, strojní-
ho vybavení i nástrojů v Evropě, Severní Americe 
i Asii. Realizované projekty jsou na bázi polymerů 
jako HDPE, PA6, PA11 a dalších. Dále, díky akvizici 
německé firmy Bielomatik je skupina Persico s to 
dodat také dokončovací a svařovací technologie 
pro blow moulding a vstřikování linerů vodíkových 
zásobníků.
Pomocí technologie SMART společnosti Persico je 
možné vyrábět zásobníky až do velikosti 3500 mm 
(délka) x 800 mm (průměr) a oproti klasickému ro-
tomouldingu nabízí následující výhody:
î Výroba až 4 ks linerů za hodinu (v závislosti na 

typu polymeru)
î Možnost plně automatického cyklu včetně zalo-

žení insertu, dávkování prášku a vyjmutí dílu
î Kontrola tloušťky stěny s přesností na deseti-

nu milimetru s možností vysoké variability dle  
daných specifikací
î Co ‑molding kovových koncovek s tělem zásobníku
î Záruka vysoké plynné nepropustnosti
î Modulární výrobní systému dosahují vyšší  

flexibility než blow moulding a vstřikování
Dalším krokem firmy Persico pro zastřešení kom-
pletního projektu na klíč je zahrnutí navíjecích  

systémů pro vlákenná jádra. I tento cíl bude brzy 
dosažen a Persico tak bude moci nabízet komplet-
ní systémy od A do Z.
Co ‑molding SMC + hliníkových fólií pro kryty 
elektrických baterií
V oblasti interiéru elektrických vozidel dochází 
k elektromagnetickým interferencím (EMI) a vzni-
ká tak potřeba stínění baterií a ostatních kompo-
nentů, které z důvodu své blízkosti, představují pro 
pasažéry přímá i nepřímá rizika. Nepřímými riziky 
rozumíme vliv vygenerovaných magnetických polí 
na ostatní elektronická zařízení, nicméně existují 
i rizika přímá, na zdraví osob uvnitř vozidla. Stínění 
je tak způsobem, jakým pomocí vodivých či mag-
netických materiálů tento nechtěný efekt snížit. 
Proto je stále více a více důležité, a to i pro kom-
pozitní díly, vzít do úvahy EMI a poskytnout jim 
potřebné stínění proti elektromagnetickým vlnám.
Persico je jedním z mála světových dodavatelů, 
schopných vyvinout a dodat lisy i nástroje pro 
kompozity jako SMC. Patentovaný planární systém 
je jednou z hlavních charakteristik lisů, které tak 
díky kontrole paralelity s nejvyšší přesností a za-
vírací silou až do 4.500 tun dosahují požadované 
kvality automobilových dílů až po provedení in‑
‑mould ‑coating (IMC). SMC nástroje firmy Persico 
jsou užívány v sériových projektech po celém světě 
– a to až do hmotnosti 90 tun.
R&D oddělení firmy Persico nedávno dosáhlo 
významného pokroku – zalisování hliníkové fólie 
do SMC dílů v jednom kroku. Díky této inovativní 
technologii lze dosáhnout velkých výhod při výro-
bě dílů jako jsou kryty nebo boxy baterií elektric-
kých vozů. Hliníková vrstva o požadované tloušť-
ce a specifikacích, zalisovaná do SMC poskytuje 
dokonalé EMC stínění bateriového systému. Co‑
‑molding tak odstraňuje dodatečný procesní krok 
separátního tvarování a lepení obou vrstev k sobě.
Hledáte technologického partnera s nadšením pro 
inovativní řešení a snahou společně odpovědět 
na současné a budoucí výzvy? Pak je Persico tím 
správným kontaktem!

Umění přizpůsobit se novým 
trendům – filosofie firmy Persico
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rok v řadě zcela zásadní změny. Závratným 
tempem směřuje k novému světu zaměřené-

mu na udržitelnost, zelené technologie a materiály, 
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komplexní elektronická zařízení respektující životní 
prostředí.
Společnost Persico Group se těmito trendy aktivně 
zabývá, což si představíme na několika příkladech:
î Persico respektuje životní prostředí a část své 

energetické poptávky centrálního závodu v ital-
ském Nembru vyrábí ve vlastní vodní elektrárně 
a pomocí solární energie.
î Veškerá další spotřeba energie je pokryta z ob-

novitelných zdrojů – certifikovaných osvědčením 
o původu dle CE směrnice 2009/28/CE.
î Společnost je řízena dle pravidel OEM na celý 

dodavatelský řetězec s cílem udržitelné výroby 
a uhlíkově neutrálních produktů.
î Persico vyvíjí a nabízí nástroje a strojní vyba-

vení pro výrobu udržitelných technologií, jako 
např. tlakové kompozitní vodíkové články či boxy 
a kryty na elektrické baterie.

Tlakové kompozitní vodíkové nádoby – 
Rotomoulding SMART ‑H2
Zájem o využití vodíku jako paliva budoucnosti na-
růstá. Důvodem jsou nejen enviromentální závaz-
ky, ale také vývoj technologií umožňující snadnou 
aplikaci a zjednodušení samotného procesu dopl-
ňování paliva. Jedním z důležitých aspektů každé  
technologie je tak jeho uchování a skladování.  
Vodík je přitom stlačen v zásobnících z uhlíkových 
vlákenných kompozitů s vnitřní skořepinou z poly-
meru při tlaku až 700 barů. Zásobník je při plnění 
vystavován extrémnímu mechanickému a tepelné-
mu zatížení a následně musí odolat značným si-
lám a riziku zkolabování materiálu zvláště i při jeho  

vyprazdňování. Jinými slovy, technologickou vý-
zvou je lehčí a odolnější koncept nádoby. Persico 
úspěšně splnilo tento cíl a vyvinulo vodíkový zá-
sobník na bázi kompozitů, jehož hmotnost je řádo-
vě na 1/3 tradičních ocelových nádob.
Samotný tvar je přizpůsobitelný s vysokou mírou 
flexibility, což umožnuje značné úspory energie. 
Inovativní technologie přináší navíc integraci do-
plňkových příslušenství do těla zásobníku, díky če-
muž zabírá v automobilové zástavbě méně místa 
a usnadňuje i skladování. Vnitřní zásobník je kon-
cipován na modulární bázi, což dále zjednodušuje 
výrobní proces na rozdíl od stávajících tradičních 
nádob.
Pro výrobu polymerového lineru (skořepiny) lze 
využít tři hlavní technologie: vstřikování, blow 
moulding a rotomoulding. Persico vyvinulo svou 
vlastní technologii rotomouldingu, pojmenova-
nou SMART a má za sebou již několik úspěšných 
projektů na bázi poradenství, prototypů, strojní-
ho vybavení i nástrojů v Evropě, Severní Americe 
i Asii. Realizované projekty jsou na bázi polymerů 
jako HDPE, PA6, PA11 a dalších. Dále, díky akvizici 
německé firmy Bielomatik je skupina Persico s to 
dodat také dokončovací a svařovací technologie 
pro blow moulding a vstřikování linerů vodíkových 
zásobníků.
Pomocí technologie SMART společnosti Persico je 
možné vyrábět zásobníky až do velikosti 3500 mm 
(délka) x 800 mm (průměr) a oproti klasickému ro-
tomouldingu nabízí následující výhody:
î Výroba až 4 ks linerů za hodinu (v závislosti na 

typu polymeru)
î Možnost plně automatického cyklu včetně zalo-

žení insertu, dávkování prášku a vyjmutí dílu
î Kontrola tloušťky stěny s přesností na deseti-

nu milimetru s možností vysoké variability dle  
daných specifikací
î Co ‑molding kovových koncovek s tělem zásobníku
î Záruka vysoké plynné nepropustnosti
î Modulární výrobní systému dosahují vyšší  

flexibility než blow moulding a vstřikování
Dalším krokem firmy Persico pro zastřešení kom-
pletního projektu na klíč je zahrnutí navíjecích  

systémů pro vlákenná jádra. I tento cíl bude brzy 
dosažen a Persico tak bude moci nabízet komplet-
ní systémy od A do Z.
Co ‑molding SMC + hliníkových fólií pro kryty 
elektrických baterií
V oblasti interiéru elektrických vozidel dochází 
k elektromagnetickým interferencím (EMI) a vzni-
ká tak potřeba stínění baterií a ostatních kompo-
nentů, které z důvodu své blízkosti, představují pro 
pasažéry přímá i nepřímá rizika. Nepřímými riziky 
rozumíme vliv vygenerovaných magnetických polí 
na ostatní elektronická zařízení, nicméně existují 
i rizika přímá, na zdraví osob uvnitř vozidla. Stínění 
je tak způsobem, jakým pomocí vodivých či mag-
netických materiálů tento nechtěný efekt snížit. 
Proto je stále více a více důležité, a to i pro kom-
pozitní díly, vzít do úvahy EMI a poskytnout jim 
potřebné stínění proti elektromagnetickým vlnám.
Persico je jedním z mála světových dodavatelů, 
schopných vyvinout a dodat lisy i nástroje pro 
kompozity jako SMC. Patentovaný planární systém 
je jednou z hlavních charakteristik lisů, které tak 
díky kontrole paralelity s nejvyšší přesností a za-
vírací silou až do 4.500 tun dosahují požadované 
kvality automobilových dílů až po provedení in‑
‑mould ‑coating (IMC). SMC nástroje firmy Persico 
jsou užívány v sériových projektech po celém světě 
– a to až do hmotnosti 90 tun.
R&D oddělení firmy Persico nedávno dosáhlo 
významného pokroku – zalisování hliníkové fólie 
do SMC dílů v jednom kroku. Díky této inovativní 
technologii lze dosáhnout velkých výhod při výro-
bě dílů jako jsou kryty nebo boxy baterií elektric-
kých vozů. Hliníková vrstva o požadované tloušť-
ce a specifikacích, zalisovaná do SMC poskytuje 
dokonalé EMC stínění bateriového systému. Co‑
‑molding tak odstraňuje dodatečný procesní krok 
separátního tvarování a lepení obou vrstev k sobě.
Hledáte technologického partnera s nadšením pro 
inovativní řešení a snahou společně odpovědět 
na současné a budoucí výzvy? Pak je Persico tím 
správným kontaktem!

Umění přizpůsobit se novým 
trendům – filosofie firmy Persico

 

Automobilový průmysl zažívá již několikátý 
rok v řadě zcela zásadní změny. Závratným 
tempem směřuje k novému světu zaměřené-

mu na udržitelnost, zelené technologie a materiály, 
elektrický, vodíkový či jiný alternativní pohon, in-
teraktivitu a spoustu dalších inovací, které se ještě 
jen pár let nazpět pohybovaly v říši utopie.
Výrobci automobilů a s nimi i celé dodavatelské 
odvětví hledají ta nejlepší řešení, jak tato auta bu-
doucnosti nejen koncipovat, ale i vyrábět. Jiný to-
tiž bude nejen jejich vzhled a pohon, ale dle všech 
předpokladů i samotné vnímání mobility nastu-
pující generací. Z osobních automobilů se stanou 
komplexní elektronická zařízení respektující životní 
prostředí.
Společnost Persico Group se těmito trendy aktivně 
zabývá, což si představíme na několika příkladech:
î Persico respektuje životní prostředí a část své 

energetické poptávky centrálního závodu v ital-
ském Nembru vyrábí ve vlastní vodní elektrárně 
a pomocí solární energie.
î Veškerá další spotřeba energie je pokryta z ob-

novitelných zdrojů – certifikovaných osvědčením 
o původu dle CE směrnice 2009/28/CE.
î Společnost je řízena dle pravidel OEM na celý 

dodavatelský řetězec s cílem udržitelné výroby 
a uhlíkově neutrálních produktů.
î Persico vyvíjí a nabízí nástroje a strojní vyba-

vení pro výrobu udržitelných technologií, jako 
např. tlakové kompozitní vodíkové články či boxy 
a kryty na elektrické baterie.

Tlakové kompozitní vodíkové nádoby – 
Rotomoulding SMART ‑H2
Zájem o využití vodíku jako paliva budoucnosti na-
růstá. Důvodem jsou nejen enviromentální závaz-
ky, ale také vývoj technologií umožňující snadnou 
aplikaci a zjednodušení samotného procesu dopl-
ňování paliva. Jedním z důležitých aspektů každé  
technologie je tak jeho uchování a skladování.  
Vodík je přitom stlačen v zásobnících z uhlíkových 
vlákenných kompozitů s vnitřní skořepinou z poly-
meru při tlaku až 700 barů. Zásobník je při plnění 
vystavován extrémnímu mechanickému a tepelné-
mu zatížení a následně musí odolat značným si-
lám a riziku zkolabování materiálu zvláště i při jeho  

vyprazdňování. Jinými slovy, technologickou vý-
zvou je lehčí a odolnější koncept nádoby. Persico 
úspěšně splnilo tento cíl a vyvinulo vodíkový zá-
sobník na bázi kompozitů, jehož hmotnost je řádo-
vě na 1/3 tradičních ocelových nádob.
Samotný tvar je přizpůsobitelný s vysokou mírou 
flexibility, což umožnuje značné úspory energie. 
Inovativní technologie přináší navíc integraci do-
plňkových příslušenství do těla zásobníku, díky če-
muž zabírá v automobilové zástavbě méně místa 
a usnadňuje i skladování. Vnitřní zásobník je kon-
cipován na modulární bázi, což dále zjednodušuje 
výrobní proces na rozdíl od stávajících tradičních 
nádob.
Pro výrobu polymerového lineru (skořepiny) lze 
využít tři hlavní technologie: vstřikování, blow 
moulding a rotomoulding. Persico vyvinulo svou 
vlastní technologii rotomouldingu, pojmenova-
nou SMART a má za sebou již několik úspěšných 
projektů na bázi poradenství, prototypů, strojní-
ho vybavení i nástrojů v Evropě, Severní Americe 
i Asii. Realizované projekty jsou na bázi polymerů 
jako HDPE, PA6, PA11 a dalších. Dále, díky akvizici 
německé firmy Bielomatik je skupina Persico s to 
dodat také dokončovací a svařovací technologie 
pro blow moulding a vstřikování linerů vodíkových 
zásobníků.
Pomocí technologie SMART společnosti Persico je 
možné vyrábět zásobníky až do velikosti 3500 mm 
(délka) x 800 mm (průměr) a oproti klasickému ro-
tomouldingu nabízí následující výhody:
î Výroba až 4 ks linerů za hodinu (v závislosti na 

typu polymeru)
î Možnost plně automatického cyklu včetně zalo-

žení insertu, dávkování prášku a vyjmutí dílu
î Kontrola tloušťky stěny s přesností na deseti-

nu milimetru s možností vysoké variability dle  
daných specifikací
î Co ‑molding kovových koncovek s tělem zásobníku
î Záruka vysoké plynné nepropustnosti
î Modulární výrobní systému dosahují vyšší  

flexibility než blow moulding a vstřikování
Dalším krokem firmy Persico pro zastřešení kom-
pletního projektu na klíč je zahrnutí navíjecích  

systémů pro vlákenná jádra. I tento cíl bude brzy 
dosažen a Persico tak bude moci nabízet komplet-
ní systémy od A do Z.
Co ‑molding SMC + hliníkových fólií pro kryty 
elektrických baterií
V oblasti interiéru elektrických vozidel dochází 
k elektromagnetickým interferencím (EMI) a vzni-
ká tak potřeba stínění baterií a ostatních kompo-
nentů, které z důvodu své blízkosti, představují pro 
pasažéry přímá i nepřímá rizika. Nepřímými riziky 
rozumíme vliv vygenerovaných magnetických polí 
na ostatní elektronická zařízení, nicméně existují 
i rizika přímá, na zdraví osob uvnitř vozidla. Stínění 
je tak způsobem, jakým pomocí vodivých či mag-
netických materiálů tento nechtěný efekt snížit. 
Proto je stále více a více důležité, a to i pro kom-
pozitní díly, vzít do úvahy EMI a poskytnout jim 
potřebné stínění proti elektromagnetickým vlnám.
Persico je jedním z mála světových dodavatelů, 
schopných vyvinout a dodat lisy i nástroje pro 
kompozity jako SMC. Patentovaný planární systém 
je jednou z hlavních charakteristik lisů, které tak 
díky kontrole paralelity s nejvyšší přesností a za-
vírací silou až do 4.500 tun dosahují požadované 
kvality automobilových dílů až po provedení in‑
‑mould ‑coating (IMC). SMC nástroje firmy Persico 
jsou užívány v sériových projektech po celém světě 
– a to až do hmotnosti 90 tun.
R&D oddělení firmy Persico nedávno dosáhlo 
významného pokroku – zalisování hliníkové fólie 
do SMC dílů v jednom kroku. Díky této inovativní 
technologii lze dosáhnout velkých výhod při výro-
bě dílů jako jsou kryty nebo boxy baterií elektric-
kých vozů. Hliníková vrstva o požadované tloušť-
ce a specifikacích, zalisovaná do SMC poskytuje 
dokonalé EMC stínění bateriového systému. Co‑
‑molding tak odstraňuje dodatečný procesní krok 
separátního tvarování a lepení obou vrstev k sobě.
Hledáte technologického partnera s nadšením pro 
inovativní řešení a snahou společně odpovědět 
na současné a budoucí výzvy? Pak je Persico tím 
správným kontaktem!

Umění přizpůsobit se novým 
trendům – filosofie firmy Persico

 

https://www.biesterfeld.com/


elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 6 - 3. 11. 2021

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

 

 - 9 - 1. 12. 2015 

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz. 
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu. 

TECH news 
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
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.

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

 

 - 9 - 1. 12. 2015 

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz. 
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu. 

TECH news 
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
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.-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews

viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

 

 - 9 - 1. 12. 2015 

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz. 
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu. 

TECH news 
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
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.-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews

viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

 

 - 9 - 1. 12. 2015 

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz. 
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu. 

TECH news 
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
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.

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

 

 - 9 - 1. 12. 2015 

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz. 
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu. 

TECH news 
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
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.

PLASTINUM™ pro pokrok v plastech

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

 

 - 9 - 1. 12. 2015 

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz. 
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu. 

TECH news 
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
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.

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 

 

 - 9 - 1. 12. 2015 

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz. 
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu. 

TECH news 
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Termíny vycházení TECHnews 2021:
11. 1.–1. 2.–22. 2.–15. 3.–5. 4. _speciál Konf. PLASTKO Zlín – 26. 4.–17. 5. _speciál Konf. FORMY-
PLASTY Brno – 7. 6.–28. 6.–6. 9.–27. 9.–18. 10. _speciál MSV Brno – 8. 11.–29. 11.–13. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
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