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Na‰e spoleãnost zaji‰Èuje pfiedev‰ím dodáv-
ky pro v˘robce nábytku, kuchyní a dal‰í fieme-
slníky v âR a na Slovensku. JelikoÏ o ná‰ sor-
timent projevují stále více zájem také koncoví
zákazníci, rozhodli jsme se usnadnit jejich roz-
hodování prezentací nabízen˘ch v˘robkÛ
v showroomu, kde mají moÏnost vyzkou‰et ro-
letové systémy a detailnû si prohlédnout nabí-
zené profily. Zde také na‰í pracovníci zodpoví
v‰echny dotazy; jsou ‰koleni pro poskytnutí
kompletního odborného poradenství.

Kdo tvofií typickou skupinu koncov˘ch zá-
kazníkÛ?

Je to vlastnû kaÏd˘, kdo si chce vybavit
svÛj byt nebo dÛm nov˘m nábytkem ãi ku-
chyní; pfiípadnû ti, ktefií se rozhodnou pro mo-
dernizaci stávajících interiérÛ. U nového ná-
bytku a kuchyÀsk˘ch linek vyrábûn˘ch na za-
kázku si mÛÏe zákazník u nás vybrat potfieb-
né komponenty, které pak v˘robce pouÏije;
navíc ve stejné dekorové fiadû mÛÏe pouÏít
tûsnící profily, sokly, roletové systémy, oko-
pové plechy a dal‰ích profily, které dotvofií in-
teriér. Podobnû je to s modernizací; napfiíklad
v kuchyni pfiib˘vají spotfiebiãe, které jsou
v nerezovém dekoru; není problém je vzhle-
dovû sjednotit s dal‰ími komponenty. Takto
lze s minimálními náklady získat zcela mo-
derní vizáÏ kuchynû.

Dal‰í, ãasto vyuÏívanou moÏností, je úprava
nábytku zabudováním moderních roletov˘ch
systémÛ do nejen nov˘ch, ale i star‰ích skfiíní,
botníkÛ a vlastnû v‰ude tam, kde otevfiené dve-
fie omezují prostor. Navíc, toto fie‰ení odpovídá
i nov˘m trendÛm pfii tvorbû interiérÛ. 

Které z nabízen˘ch v˘robkÛ jsou nejÏáda-
nûj‰í?

Jak jsem se jiÏ zmínil – sokly, tûsnící profi-
ly, rolety, bezúchytové profily a okopové ple-
chy v metalick˘ch dekorech. U roletov˘ch
systémÛ nabízíme jako leto‰ní novinku pouÏití

fotorolety; zákazník si mÛÏe z na‰eho obsáhlé-
ho vzorkovníku vybrat motiv, nebo lze pouÏít
foto, které sám dodá v potfiebném rozli‰ení.

Kromû poradenství, jste schopni zákazníko-
vi zajistit také odbornou montáÏ komponentÛ?

Pokud se jedná o zabudovaní roletového
systému do pfiivezené skfiínû, tak tuto montáÏ
mohou na‰í technici po dohodû provést za sta-
noven˘ poplatek. V ostatních pfiípadech dopo-
ruãíme klientovi odborníka v blízkosti jeho
bydli‰tû. Pro kutily, ktefií chtûjí modernizaci
provádût vlastními silami, jsou na na‰ich webo-

v˘ch stránkách pfiipravena instruktáÏní videa.

Jaké v˘hody nabízíte klientÛm v porovnání
s konkurencí?

Co se t˘ká rozsahu nabízeného sortimentu,
tak se domnívám, Ïe v âR skuteãnou konku-
renci nemáme; 15tiletá spolupráce s pfiedními
v˘robci nám pfiinesla jistou exkluzivitu. V kaÏ-
dém pfiípadû je na‰í nespornou v˘hodou fakt,
Ïe sortiment dodáváme ihned z na‰eho vlastní-
ho skladu. Ve‰keré roletové systémy pfiipravu-
jeme na míru dle potfieb zákazníka. Na trh jsme
pfii‰li jako jediní s unikátním fie‰ením odvûtrá-
ní elektrospotfiebiãÛ a to pfiímo v˘sekem do
soklÛ a okopov˘ch plechÛ.

Je‰tû tedy poÏádám o kontaktní údaje, kam
se mohou zákazníci obracet.

Na‰e spoleãnost sídli v Boskovicích na
Chrudichromské ulici ã. 22. Kontaktovat nás
zákazníci mohou telefonicky na ãíslech 516
455 204 a 602 567 305, nebo emailem in-
fo@kooplast.cz. Doporuãuji nav‰tívit také ná‰
web na adrese www.kooplast.cz, kde jsou 
uvedeny podrobnosti o celém sortimentu, pre-
zentace a instruktáÏní podpora pro montáÏe.

Pane ¤ehofii, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

SPOLEâNOST KOOPLAST BOSKOVICE
prezentuje nabízen˘ sortiment 

v novém showroomu

Nov˘ showroom v sídle spoleãnosti. PouÏití fotorolety na roletovém systému.

Spoleãnost Kooplast, s.r.o., zastupuje v prodeji v˘znamné evropské v˘robce v ‰irokém spektru komponentÛ, které nachází uplatnûní pfii v˘robû nábytku, kuchyÀsk˘ch linek
a celkové úpravû interiérÛ. Jedná se napfiíklad o nábytkové rolety, sokly, tûsnící a speciální profily, hrany a dekorativní profily, okopové plechy, vnûj‰í i vnitfiní okenní parapety
a mnoho dal‰ích prvkÛ, které vytváfií moderní vzhled obytn˘ch i kanceláfisk˘ch prostorÛ. Koncem fiíjna byl v sídle spoleãnosti v Boskovicích na Chrudichromské ulici otevfien no-
v˘ showroom. Majitele firmy Ing. Radka ¤ehofie jsem se zeptal, co v‰echno zde zákazníci najdou.
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Nabídka vzdûlání od 1.9.2013
4 LETÉ ST¤EDNÍ VZDùLÁNÍ S MATURITOU
TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY - splÀuje vyhlá‰ku ã. 50/1978 Sb.
PROGRAMÁTOR CNC STROJÒ

3 LETÉ ST¤EDNÍ VZDùLÁNÍ S V¯UâNÍM LISTEM
ELEKTROMECHANIK 
ELEKTRIKÁ¤ - SILNOPROUD - stipendium aÏ 12.000,- Kã za dobu studia
NÁSTROJA¤ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ - sváfieãsk˘ prÛkaz zdarma v hodnotû 12.000,- Kã

- stipendium  aÏ 12.000,- Kã za dobu studia
KUCHA¤-âÍ·NÍK, KUCHA¤KA - SERVÍRKA

NÁSTAVBOVÁ STUDIA - pro absolventy tfiílet˘ch uãebních oborÛ

Dny otevfien˘ch dvefií
stfieda 21.11.2012   12.00 – 18.00          sobota 15.12.2012    08.00 – 12.00

stfieda 16.1.2013      12.00 – 18.00

Moderní technologie ‰koly jsou podpofieny 12 projekty z fondÛ EU.
Ubytování I. kategorie – dvoulÛÏkové pokoje se sociálním zafiízením – cena 1.100,- Kã/mûsíc

Pfiihlá‰ky ke studiu na www.sosblansko.cz
Kontakt: Jitka BlaÏková, tel. 516 419 621, mobil: 606 200 883, 

e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz


