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Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

NOVù klasické obûdové menu
65 – 75 Kã
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Pane ¤ehofii, jak vycházíte vstfiíc zá-
kazníkÛm, ktefií si úpravy interiérÛ pro-
vádí sami?

JiÏ del‰í dobu mají klienti moÏnost
vyuÏít showroom na‰í spoleãnosti, ve
kterém si mohou poÏadovan˘ materiál
prohlédnout podrobnû. Na na‰em webu
www.kooplast.cz zvefiejÀujeme po-
drobné popisy, návody a instruktáÏní
videa pro montáÏ dodávan˘ch kompo-
nentÛ. V neposlední fiadû se snaÏíme
stále inovovat nabízen˘ sortiment tak,
aby zahrnoval nejnovûj‰í evropské
trendy v této oblasti.

Co nového tedy nabízíte pro jaro
2014?

Dnes chci pfiedstavit ãtyfii opravdu
Ïhavé novinky, které jsou na evropsk˘ch
trzích velmi Ïádané.

Od na‰eho dodavatele firmy REHAU
je to unikátní sklenûná roleta s poho-
nem, ovládaná dotykov˘m senzorem.
Lamely z tvrzeného bezpeãnostního skla
nabízíme v poutav˘ch dekorech – bílé,
ãerné, prÛsvitnû ãerné a pískované sklo.
Jedná se o vysoce atraktivní designové

fie‰ení vhodné jak pro domácí interiér, tak
i pro komerãní prostory; restaurace, bary.

Od stejného dodavatele pochází ná-
bytková roleta akustic line. Roleta má
lamely s vloÏen˘m akustick˘m rounem,
které vytváfií ‰irokopásmov˘ absorbér.
Lze ji pouÏít ve skfiíních, na dûlících stû-
nách, nebo jako dekorativní prvek na
zdech. Je to ideální fie‰ení pro vût‰í pro-
story, které vyÏadují eliminaci hluku.

Dal‰í dvû novinky pochází od italské
firmy OPES; Kooplast je jejich v˘hrad-

ním dovozcem. První je tvarovû zcela
novû pojat˘ hlinkov˘ sokl, kter˘ dodá-
váme vãetnû potfiebn˘ch elementÛ; pÛ-
sobivé jsou zaoblené rohy.

Poslední dne‰ní novinkou jsou stolo-
vé nohy.

Tedy pouze nohy pod stÛl?
Pfiesnû tak. Právû to „pouze” je alfou

a omegou tohoto dÛvtipného fie‰ení. Stále
více zákazníkÛ si pfieje oÏivit interiér ne-
typick˘mi prvky nábytku; zaãlenûní stolu

ãi stolku s osobit˘mi tvary je jednou
z moÏností. Také ti, ktefií chtûjí vyuÏít ro-
hov˘, ãi nepravideln˘ voln˘ prostor vyu-
Ïijí na‰í nabídku. Zákazníkovi staãí zajít
za kter˘mkoliv ‰ikovn˘m truhláfiem a po-
Ïádat o vyfiíznutí desky stolu ve tvaru
a dekoru, kter˘ poÏaduje. Námi dodávané
stolové nohy mají rÛzné atypické tvary,
unikátní a neotfiel˘ design s moÏností re-
gulace v˘‰ky. Nabízíme ‰irokou ‰kálu de-
korÛ a provedení; nûkteré typy jsou opat-
fiené pojezdy, takÏe jejich vyuÏití je sku-
teãnû ‰irokospektrální. Zákazník tedy ke
stolové desce snadno pfiipevní nohy za-
koupené u nás a unikátní dílo je hotovo.

TakÏe zb˘vá je‰tû uvést kontakt pro
ty, které Va‰e nabídka upoutala.

Zájemci mohou nav‰tívit na‰e prodejní
stfiedisko na Chrudichromské ulici ã. 22
v Boskovicích. Kontaktovat nás mohou také
na telefonech 516 455 204 a 602 567 305,
nebo emailem info@kooplast.cz.

Pane ¤ehofii, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Kooplast, s.r.o.

SPOLEâNOST KOOPLAST BOSKOVICE
novinky v sortimentu

Sklenûná roleta s pohonem. Pfiíklad pouÏití stolové nohy u atypického stolu.

Spoleãnost Kooplast, která sídlí v Boskovicích na ulici Chrudichromská, pÛsobí na trhu jiÏ 17 let. Nabízen˘ sortiment tvofií nábytkové rolety, tûsnící, úchy-
tové a dekorativní profily, sokly a dal‰í materiál pouÏívan˘ pfii v˘robû a úpravách nábytku. Majoritními odbûrateli jsou nábytkáfiské firmy a fiemeslníci; firma
Kooplast v‰ak také zaznamenává stále vût‰í zájem u koncov˘ch odbûratelÛ. Majitele firmy Ing. Radka ¤ehofie jsem se zeptal:
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