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Vážení obchodní přátelé. Rádi bychom Vás tímto informačním bulletinem 
pozdravili a popřáli klidné a ničím nerušené prožití  Vánočních svátků a 
šťastný, zdravý a úspěšný nový rok 2019. 

V souvislosti s příchodem nového roku bychom Vás rádi 
informovali o plánovaných novinkách souvisejících s naší 
společností a společností Sika Advanced Resins jejihž jsme 
přímým dovozcem do České republiky.. 

Jak již určitě víte, v roce 2015 došlo k fůzi společností Sika a Axson , kdy 
společnost Sika koupila společnost Axson. Pod značkou SikaAxson 
průběžně dochází ke spojování sortimentu obou, dříve konkurenčních 
značek.

V laboratořích se průběžne testují a porovnávají jednotlivé materiály,
 a kde jsou dva stejné materiály pro totožnou aplikaci, ponechá se v rámci 
zjednodušení nabídky ten lepší.
Tak dochází k postupné úpravě nabízeného sortimentu materiálů, vždy 
ale ve vyšší možné kvalitě. 

S postupnými úpravami materiálů dojde od nového roku 2019 také ke 
změně prodejní značky materiálů. Po cca 20-ti letech postupně zmizí z 
označení materiálů logo Axson a nově budou všechny materiály značeny 
společným názvem „Sika Advanced Resins“. 

SIKA ADVANCED RESINS
SikaAxson se stává

Změna Loga značky



Po letech cenové stability je i značka SIKA ADVANCED RESINS nucena o 2% 
navýšit ceny materiálů. Zvýšení cen o 2% se týká celého sortimentu vyjma 
blokových materiálů.
V ACR Czech s.r.o. si budete moci nakoupit naše skladové zásoby SikaAxson  za 
stávající ceny ještě do konce ledna 2019. Od 1.února již budou platit nové ceny.
Garantovaná platnost cen je do 30.06.2019 

Z důvodu nové chemické legislativy EU  se musí upravovat chemické složení 
některých polyuretanů, konkrétně jedné z obou složek, polyolů. Nové polyoly 
dostávají nové označení „-1“ a podle nich se upravuje i nový název celého 
materiálu.  Například F160 je nově F160-1.
Z hlediska vlastností materiálů jde o změnu kosmetickou, v podstatě 
neznatelnou a technický list se liší jen minimálně. Došlo již k úpravě materiálů 
F160-1, F23-1, F32-1 a postupně tak budou upravovány složky polyol i u dalších 
polyuretanů. K upravenému materiálu Vám vždy zašleme technický list a nový 
bezpečnostní list ke složce polyol.Složka isokyanát zůstala stejná. 
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Úpravy názvů produktů

Zvýšení cen



Poslední letošní expedice zboží bude v úterý 18/12. Další dny již necháme 
dopravcům na předání vánočních dárků. Děláme tak po zkušenosti z minulých 
let, kdy se některé zásilky nedařilo dopravcům, pro jejich vytíženost, včas a 
spolehlivě doručit. První expedice v novém roce bude 2. ledna.
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Expedice konec roku 2018
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Pohodové a ničím nerušené prožití Vánoc

a do nastávajícího roku 2019 pevné zdraví a mnoho
radosti  vám přejí ACR Czech s.r.o.

www.axson.cz
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