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Praha 9. března – Od 21. do 23. února se v Miláně konala
mezinárodní výstava strojů a technologií pro obuvnický a kožedělný
průmysl

SIMAC.

Společnost

BASF

se

na

ní

prezentovala

aktualizovaným polyuretanovým portfoliem a dalšími zkušenostmi
v oblasti obuvnických materiálů a jejich zpracování. Specialisté BASF
u svého stánku diskutovali s návštěvníky o systému Elastopan® PU
i o inovacích u Elastollan® TPU.

Designové nápady se proměnily v ideální řešení
Neomezená svoboda designu pro boty – tento směr již 10 let společně
demonstrují BASF a Politecnico Calzaturiero, prestižní škola designu
a technologie obuvi v italském Capricciu di Vigonza poblíž Padovy.
Jejich designová soutěž si klade za cíl stimulovat kreativitu budoucích
návrhářů a podpořit rozvoj produktů, což se vyznačuje nejen
originálním stylem, ale také inovativním využitím materiálů a procesů.
Pro tuto výzvu je ideální polyuretan, který umožňuje tvořivé využití
v luxusních odvětvích i „haute couture“ (vysoké krejčovství označující
oblečení šité na míru).
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Úkolem studentů tentokrát bylo vytvořit unisex tenisky inspirované
tématem „Mush up Generation“. Tento termín označuje nastupující
generaci, která se vyznačuje propojením umění, hudby, kultury
a různých životních stylů. Ve stánku se prezentovaly vítězné boty,
které působivě ukazovaly, jak lze nápad proměnit v ideální řešení
s použitím polyuretanových systémů a termoplastických polyuretanů
ve spojení s technickou odborností společnosti BASF.

Řešení šitá na míru podrážkám
Na začátku je vždy myšlenka vytvořit například lehčí, pohodlnější
nebo mimořádně voděodolnou a zároveň prodyšnou obuv. Komplexní
odborné znalosti expertů společnosti BASF v oblasti materiálů
a vývoje aplikací jsou základem všech služeb a zaručují ideální
produkt – v tomto případě podrážku. BASF tak svým zákazníkům
nedodává pouze materiály dle individuálních požadavků, ale
podporuje je v každé fázi jejich projektu. Například ve fyzikálním
testovacím oddělení v italské Villanově testuje tvrdost, opotřebení
nebo elektrický odpor materiálů, aby mohla zaručit, že splňují dané
vlastnosti.
U stánku BASF se představilo mnoho inovací v polyuretanových
systémech a termoplastických polyuretanech. Například v běžecké
obuvi Puma Ignite nalezneme Elastopan® Light Sports (PU systémy),
jehož hlavními rysy jsou lehkost, vynikající odpružení nebo vysoký
odraz a voděodolnost. Rozšířené TPU Infinergy®, které neztrácejí
svou vysokou odolnost ani při nepřetržitém používání, je ideálním
materiálem pro mezipodešev v bezpečnostní obuvi. Dalším řešením
pro tuto obuv je i lehká a antistatická Elastopan® Light Safe (PU
systémy).

O divizi BASF Performance Materials
Divize BASF Performance Materials spojuje veškeré materiálové know-how
společnosti, ať už jde o inovace nebo úpravu plastů. Působí po celém světě ve
čtyřech hlavních průmyslových odvětvích – doprava, stavebnictví, průmyslové

aplikace a spotřební zboží. Divize má velmi bohaté portfolio produktů a služeb.
Odborníci z Performance Materials se vždy snaží pochopit potřeby zákazníků
a vytvořit jim systémové řešení na míru, což je klíčový prvek, díky němuž roste
ziskovost divize. Velkou předností divize je též pečlivý výzkum, který pomáhá při
tvorbě inovativních produktů a aplikací. V roce 2016 měla divize Performance
Materials celkové tržby ve výši 6,8 miliard eur. Více informací na www.performancematerials.basf.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 114 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 Solutions a Oil & Gas. V roce
2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou
obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN).
Další informace naleznete www.basf.com.
BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám
chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován
celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce
2016 měla v České republice skupina BASF 288 zaměstnanců a dosáhla obratu
více než 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce
www.basf.cz.

