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Tisková zpráva

polečnost PROFIKA s. r. o. pořádá svůj Open 
House dvakrát ročně a to ve vlastní moderní 
hale v Benátkách nad Jizerou. Třídenní akce 
se denně účastní desítky  techniků z celé ČR 

a Slovenska. Letošní jarní setkání uživatelů a zákazníků se 
konalo ve dnech 16. - 18. 4. 2009.

K vidění bylo 12 produkčních CNC strojů Hyundai-Kia, 
včetně dlouhotočných SWISS TYPE automatů Hanwha 
TechM, např. VX400, SKT21LM, HiT18, SKT100, SKT300, 
VMC850, SDV-2215H nebo XD32H.

- „Na živo“ byl spuštěn stroj XD32H, SKT21LM, dále 
VMC850, kde se obráběla „Benátecká Venuše“ nebo VX400, 
kde bylo prováděno proměřování přesnosti stroje nekompro-
misní metodou Ball Bar (Renishaw).

Předvádělo se a školilo pokrokové GibbsCAM programování.
- K vidění byly nové nástroje PRAMET, NASKA, PM Tech, 

ISCAR a NESKAN,   s možností objednání těchto nástrojů 
s výraznou 45% slevou.

Jak již název akce napovídá, proběhla prezentace CNC 
strojů v neformální, přátelské atmosféře, to podtrhl i doprovod-
ný program: grilovali se čuníci, steaky,  po celou dobu Open 
Housu byl doplňován švédský stůl se studenou kuchyní, salá-
ty, dezerty a moravskými víny pro dámy. Čepovalo se výborné 
pivo Svijany a pro řidiče nealkoholické pivo Radegast.

Pro odreagování byla k dispozici i soukromá Buggy trať 
společnosti PROFIKA, kde si mohli návštěvníci na ploše 
5000 m2 sami vyzkoušet různé stroje.

- Každý den v 17 hod. byl veřejně vylosován jeden účast-
ník akce na týdenní zvanou plavbu po ostrovech Jadranu na 
plnomořské 14 m jachtě. Výherce z řad odborné veřejnosti 
jistě uchvátí krásné Chorvatské pobřeží při pohledu z druhé, 
krásnější – mořské strany.

- Návštěvnost byla nad míru uspokojivá. V této, pro všech-
ny těžké, době přišlo během třech dnů našeho jarního Open 
Housu necelých 100 lidí z řad odborné veřejnosti a mnoha 
dlouholetých přátel,  známých a spokojených uživatelů.

SPOLEČNOST PROFIKA PŘEJE VŠEM UŽIVATELŮM 
CNC STROJŮ VŠE NEJLEPŠÍ V DRUHÉ PŮLCE TOHOTO 
ROKU A PEVNĚ DRŽÍ VŠEM PALCE.   
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