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Pane ¤ehofii, mÛÏete ve struãnosti
pfiedstavit aktuální nabídku spoleãnosti
Kooplast?

Na‰e hlavní nabídka se nemûní; dováÏíme
od pfiedních evropsk˘ch v˘robcÛ plastové
profily, sokly, okopové plechy a rolety. Pro
exteriéry pak terasové profily RELAZZO
firmy REHAU. Tento bezúdrÏbov˘ materiál
z kvalitního dfievoplastu je velmi vhodn˘ na
pokládku podlah venkovních teras, okolí ba-
zénÛ a podobnû.

V souãasnosti jsou trendem roletové systé-
my; proto jsme roz‰ífiili nabídku rolet nejen
v rÛznorodosti materiálu, ale také designu.
Novû nabízíme koncov˘m zákazníkÛm takz-
vané FIX sety, které obsahují dle objednávky
klienta v‰e potfiebné k snadné montáÏi do
zvoleného nábytku. Na na‰ich webov˘ch
stránkách jsou dostupná instruktáÏní videa,
která usnadní i laikÛm v˘mûnu pÛvodních
dvífiek za nábytkovou roletu.

Proã se stávají rolety tak oblíbené?
Je to pfiedev‰ím úspora prostoru v míst-

nosti; skfiíÀ, botník, ãi cokoliv jiného vyba-
vené roletou je moÏnou umístit i tam, kde by
otevíraná dvífika pfiekáÏela. Tuto praktickou
vlastnost podpofiil nástup nov˘ch materiálÛ
a designÛ. V souãasnosti nabízíme rolety ne-
jen plastové, ale také módní hliníkové, které

je moÏno pouÏít i v exteriérech. Z barevného
provedení je aktuálnû velmi oblíbená lesklá
bílá. Novinkou jsou luxusnûj‰í rolety z mat-
ného skla. JiÏ od loÀska nabízíme fotorolety,
na kter˘ch mÛÏe b˘t zobrazen motiv z na‰í
bohaté fotogalerie, nebo také zákazníkem
dodaná fotografie. Díky této opravdu bohaté
nabídce lze popustit uzdu fantazii a zmoder-
nizovat vzhled nejen kuchynû, ale kterékoliv
obytné místnosti. V pfiípadû hliníkov˘ch ro-
let lze uvaÏovat i o exteriérech; napfiíklad na
terasách lze pouÏít uzamykatelnou variantu.

Dal‰ím v˘znamn˘m faktorem, kter˘ roz‰i-
fiuje moÏnost vyuÏití rolet, je vût‰í nabídka ve-
likostí – dnes jsme schopni dodat rolety vhod-

né do mal˘ch dvífiek, ale také velmi ‰iroké,
pevné hliníkové rolety, do cca 180 cm ‰ífiky. 

Které dal‰í komponenty jsou Ïádány?
Napfiíklad tûsnící profily. Díky nim lze to-

tiÏ velmi jednodu‰e omladit vzhled kuchynû
– máte-li napfiíklad za pracovní deskou nûja-
ké staré silikonové tûsnûní, nebo snad archa-
ickou li‰tu, která je jiÏ sv˘m tvarem nebo de-
korem nevyhovující, lze jednoduchou v˘mû-
nou zmodernizovat pracovní prostfiedí ku-
chynû. Pokud vybran˘ dekor sladíte tfieba
s nov˘m soklem, získáte za nízkou cenu pfie-
kvapivû v˘razn˘ v˘sledek.

Troufnu si fiíct, Ïe na‰e nabídka profilÛ,
co se t˘ká v˘bûru jak materiálÛ, tak barev
a provedení, je v celé republice zcela bez-
konkurenãní.

Dal‰ím na‰im TOP produktem jsou ku-
chyÀské sokly, do kter˘ch pfiipravujeme v˘-
seky  vûtracích otvo-
rÛ, které elegantnû
a ãistû nahrazují ne-
vzhledné a pracné
odvûtrávací mfiíÏky.

¤emeslníci jiÏ ji-
stû znají nabídku
va‰í spoleãnosti.
Pokud se nûkdo ze

ãtenáfiÛ ListÛ regionÛ rozhodne pro moder-
nizaci svého bytu ãi domu, jak˘ postup mu
doporuãíte?

Na na‰ich webov˘ch stránkách na adrese
www.kooplast.cz najdou zájemci základní in-
formace, instruktáÏní videa a konfigurátory.
Informace je moÏno získat také telefonicky na
ãíslech 515 550 540 a 602 567 305, nebo ema-
ilem: info@kooplast.cz. Doporuãuji osobní ná-
v‰tûvu showroomu v sídle spoleãnosti
v Boskovicích na adrese: Chrudichromská uli-
ce ã. 22. âtenáfii ListÛ regionu mají moÏnost
vyuÏít oti‰tûn˘ slevov˘ kupon, kter˘ platí do
konce fiíjna 2013. Je urãen pro jeden nákup
koncového zákazníka; po jeho pfiedloÏení bude
odeãtena sleva 10 % z nákupu.

Pane ¤ehofii, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

SPOLEâNOST KOOPLAST BOSKOVICE
zaveden˘ partner v˘robcÛ nábytku,

stejnû jako domácích kutilÛ

Nábytkové rolety lze vybírat z rÛzn˘ch
provedení, vãetnû fotorolet.

Kooplast Boskovice, s.r.o., je specializovaná obchodní firma, která se zamûfiuje na dodávky komponentÛ potfiebn˘ch pfii v˘robû nebo renovaci ku-
chyní, nábytkov˘ch sestav, interiérÛ i venkovních prostorÛ. Zákazníky jsou jak firmy, které se zab˘vají v˘robou nábytku a kuchyní, tak i drobní, koncoví
spotfiebitelé, ktefií si fiemeslné práce spojené napfiíklad s renovací kuchyÀské linky provádí sami. Majitele firmy Ing. Radka ¤ehofie jsem poÏádal:
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