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Na‰imi nejvût‰ími odbûrateli jsou v˘-
robci kuchyní a dal‰ího nábytku. Pfiímo
z na‰eho skladu dodáváme nábytkové
rolety, sokly, tûsnící a speciální profily,
hrany a dekorativní profily, okopové
plechy, vnûj‰í i vnitfiní okenní parapety
a mnoho dal‰ích komponentÛ. 

Spolupracujeme s v˘robními firmami

z Itálie, Belgie, Nûmecka, Polska,
Slovenska a âR. Ve‰ker˘ sortiment naku-
pujeme do na‰ich skladÛ ve velkém mnoÏ-
ství; díky tomu mÛÏeme odbûratelÛm na-
bídnout pfiíznivé ceny. Na‰i zákazníci ma-
jí moÏnost vybírat z mnoÏství barevn˘ch
odstínÛ a rozliãn˘ch dekorÛ; ve‰keré zbo-
Ïí dodáváme okamÏitû z vlastních sklado-

v˘ch zásob v potfiebném
mnoÏství. S velkou ãástí
dodavatelÛ máme exklu-
zivní smlouvy; jsme jejich
v˘hradní prodejci. 

Dosavadní prodej v âR
a na Slovensku roz‰ifiuje-
me a budeme dodávat
zboÏí zákazníkÛm také do
Polska. 

Prodáváte jen fiemesl-
níkÛm a firmám, nebo si
k vám mÛÏe pfiijít nakoupit
také koncov˘ zákazník?

Ná‰ sortiment je k dis-
pozici komukoliv. Pokud
se nûkdo rozhodne fie‰it
napfiíklad modernizaci ku-
chynû, dûtského pokoje,
pracovny, vstupních pro-
storÛ, ‰atny nebo jak˘ch-

koliv dal‰ích interiérÛ svépomocnû, má
moÏnost si u nás vybrat ve‰keré potfiebné
komponenty v poÏadovaném dekoru
a provedení a vyuÏít také na‰í poraden-
skou sluÏbu. Dal‰í moÏností je, aby si zá-
kazník u nás vybral materiál podle vlast-
ních pfiedstav a pro jeho instalaci mu do-
poruãíme vhodného fiemeslníka z okolí.

PouÏívání rolet místo dvífiek skfiíní
byla dfiíve záleÏitost pfiedev‰ím kance-
láfií; souãasn˘ trend je toto fie‰ení 
uplatÀovat také u domácího nábytku.
Jste schopni vyhovût zákazníkovi, po-
kud by chtûl napfiíklad renovovat náby-
tek s pouÏitím rolet?  

Samozfiejmû. Zákazník si u nás vybe-
re vhodn˘ materiál a typ rolety, zadá
potfiebné rozmûry a barvu. My mu do-
dáme roletov˘ set pfiipraven˘ na míru;
montáÏ s takto pfiipraven˘mi kompo-
nenty jiÏ snadno zvládne kaÏd˘ kutil.

Letos slavíte 15 let od zaloÏení fir-
my. Jak se va‰e spoleãnost zmûnila
v prÛbûhu tûchto let?

Od skromn˘ch poãátkÛ jsme se vypra-
covali na dynamickou spoleãnost s trva-
le rostoucím roãním obratem. Na‰í devi-

zou jsou dlouholeté zku‰enosti v oboru,
díky kter˘m mÛÏeme garantovat ‰piãko-
vou kvalitu a bezkonkurenãnû nej‰ir‰í
nabídku sortimentu. Máme nyní 20 za-
mûstnancÛ a moderní technické zázemí,
které stále roz‰ifiujeme. V leto‰ním roce
v˘raznû posilujeme technickou podporu
prodeje; otevíráme nové ‰kolící prostory
pro na‰e odbûratele a koncem léta uve-
deme do provozu showroom. 

Mají moÏnost zájemci o vá‰ sorti-
ment najít jeho nabídku na internetu?

Ano, na na‰ich webov˘ch stránkách
www.kooplast.cz najdete mnoho po-
drobn˘ch informací o sortimentu, pravi-
deln˘ch akcích a technické podpofie; na-
pfiíklad s montáÏí rolet pomohou in-
struktáÏní animace. Doporuãuji pfiede-
v‰ím nav‰tívit na‰e prodejní stfiedisko,
které je v Boskovicích na Chrudi-
chromské ulici ã. 22; na‰i pracovníci rá-
di podají v‰echny potfiebné informace.
Kontaktovat nás zákazníci mohou také
na telefonech 516 455 204 a 602 567 305,
nebo emailem info@kooplast.cz.

Pane ¤ehofii, dûkuji za informace.
Text: Petr Hanáãek
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SPOLEâNOST KOOPLAST BOSKOVICE

Ukázka pouÏit˘ch materiálÛ v kuchyni.

Spoleãnost Kooplast, s.r.o., sídlí v Boskovicích na Chrudichromské ulici. Firmu zaloÏil v ro-
ce 1997 spoleãnû s italsk˘mi partnery jednatel a majitel spoleãnosti Ing. Radek ¤ehofi.
Kooplast je v souãasné dobû ryze ãeská obchodní spoleãnost, která se specializuje na dovoz
a distribuci plastov˘ch profilÛ a dal‰ích komponentÛ, které nachází uplatnûní v ‰irokém spe-
ktru nábytkáfiské v˘roby a jsou nepostradatelné pfii vytváfiení moderního vzhledu interiérÛ. 
Ing. ¤ehofie jsem se zeptal na podrobnosti o nabízeném sortimentu.


