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Pane ¤ehofii, o jak˘ sortiment mají zájem
koncoví zákazníci?

Velmi Ïádané jsou roletové systémy. Ná‰
program v˘roby nábytkáfisk˘ch rolet na míru
se setkává se stálé vût‰ím zájmem a to nejen
v˘robcÛ nábytku, ale také tûch, ktefií moder-
nizují a upravují své firemní a obytné interié-
ry. JiÏ dávno neplatí pfiedstava, Ïe roleta se
hodí jen k uzavfiení pracovních skfiíní a stolÛ.
Moderní materiály, spolu s velk˘m v˘bûrem
dekorÛ, umoÏÀují pouÏití rolet v nábytku
v celém bytû. Uzavírání roletou je oblíbené
u botníkÛ, ‰aten, vestavûn˘ch skfiíní a vlastnû

v‰ude tam, kde by bûÏná dvífika pfiekáÏela
v prostoru. Nyní má zákazník moÏnost si na
na‰ich webov˘ch stránkách www.kooplast.cz
zadat do on-line formuláfie poÏadované para-
metry rolety a na základû tûchto údajÛ na‰í
odborníci do 72 hodin pfiipraví hotov˘ set
k namontování. ·irok˘ v˘bûr dekorÛ byl jiÏ
v loÀském roce roz‰ífien o fotorolety, které
budou zhotoveny buì z dodan˘ch vlastních
fotografií, nebo je moÏno vybrat motiv z na‰í
fotogalerie.

Nabízíte novû nûjakou dal‰í sluÏbu, spo-
jenou s prodejem?

ZákazníkÛm mÛÏeme pfiesnû dle jejich po-
Ïadavku provést v˘seky do soklÛ, pfiípadnû 
okopov˘ch plechÛ. V̆ seky se pouÏívají pro
odvûtrávání rÛzn˘ch míst; typicky v kuchyÀ-
sk˘ch linkách pro odvod tepla od vestavû-
n˘ch elektrick˘ch spotfiebiãÛ, nebo jako ven-
tilaãní otvory dvefií. Toto fie‰ení má více v˘-
hod; sokl dodáme v poÏadovan˘ch rozmûrech
s jiÏ proveden˘m v˘sekem, takÏe odpadá do-
dateãné frézování otvorÛ a jejich následné
pfiekr˘vání rÛzn˘mi mfiíÏkami. V̆ sledek je
daleko estetiãtûj‰í a navíc se u‰etfií za doda-
teãné úpravy. Opût mohou zákazníci vyuÏít
konfigurátor v˘sekÛ, kter˘ je také na na‰em
webu.

Máte nûjaké dal‰í novinky také v oblasti
sortimentu?

Sortiment obmûÀujeme pravidelnû, takÏe
nabízíme vÏdy aktuální novinky. Chtûl bych
zmínit napfiíklad velmi kvalitní terasové pro-
fily RELAZZO firmy REHAU, které najdou
‰iroké uplatnûní na venkovních terasách, v
okolí zahradních bazénÛ a v‰ude tam, kde na
zpevnûnou plochu potfiebujeme poloÏit mate-
riál odoln˘ povûtrnostním vlivÛm. Profily
RELAZZO jsou tvofieny z ekologického
high-tech materiálu, kter˘ v sobû kombinuje
pfiirozen˘ vzhled dfieva s odolností moderních
polymerÛ. Povrch je velmi pfiíjemn˘ i pro
chÛzi na boso; nemusíte se obávat Ïádn˘ch
nepfiíjemn˘ch tfiísek, vyãnívajících ‰roubÛ ne-

bo nebezpeãn˘ch trhlin. Hlavním bonusem,
které profily pfiiná‰í, jsou nulové poÏadavky
na následnou údrÏbu. Zákazníci mohou vybí-
rat ze 6 rÛzn˘ch dekorÛ.

Uvedl jsem jen pfiíklady z na‰eho sortimen-
tu, kter˘ je mnohem rozsáhlej‰í; zájemci se
mohou s kompletní nabídkou seznámit
v showroomu v sídle spoleãnosti v Boskovi-
cích na Chrudichromské ulici ã. 22.
Kontaktovat nás zákazníci mohou telefonicky
na ãíslech 515 550 540 a 602 567 305 nebo 
e-mailem info@kooplast.cz. Doporuãuji nav-
‰tívit ná‰ web na adrese www.kooplast.cz, kde
jsou uvedeny podrobnosti o celém sortimentu,
prezentace, konfigurátory a instruktáÏní videa,
slouÏící jako podpora pro montáÏe.

Pane ¤ehofii, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek, foto: Archiv Kooplast
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SPOLEâNOST KOOPLAST BOSKOVICE
nabídka sortimentu pro rok

2013 je opût bohat‰í

Sokl s v˘sekem.

Rolety v kuchyÀské lince.

Terasové profily RELAZZO.

Kooplast Boskovice, s.r.o., je dynamicky se rozvíjející obchodní firma, která pÛsobí  na trhu jiÏ od roku1997. Specializuje se na ‰i-
rok˘ sortiment plastov˘ch profilÛ a komponentÛ potfiebn˘ch pfii v˘robû i úpravách nábytkov˘ch sestav, kuchyní a vybavení interiérÛ. Díky
flexibilitû, kvalitû a spolehlivosti je jiÏ dobfie známa mezi v˘robci nábytku, truhláfii a dal‰ími fiemeslníky, ktefií jsou hlavní odbûratelé.
Ve‰keré produkty jsou v‰ak urãené také pro pfiímé zákazníky. Právû jejich potfieby jsou inspirací pro inovaci obchodní nabídky, zkvalit-
nûní a usnadnûní sluÏeb, tak, aby byl zaji‰tûn kompletní zákaznick˘ servis. Majitele spoleãnosti Ing. Radka ¤ehofie jsem se zeptal:


