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BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Dny otevfien˘ch dvefií 14. 11. 2014, 3. 12. 2014, 14. 1. 2015.

Devizou jsou dlouholeté zku‰enosti
v oboru, díky kter˘m je moÏné garanto-
vat ‰piãkovou kvalitu a bezkonkurenã-
nû nej‰ir‰í nabídku sortimentu.
Sledování nejnovûj‰ích v˘vojov˘ch
trendÛ a poptávka po nov˘ch profilech
s sebou pfiiná‰í neustále roz‰ifiování
skladového sortimentu.

Nyní se pfiedstavuje nov˘ produkt
– Dfievûné rolety. Dfievo jako tradiã-
ní materiál nábytkáfiÛ je základem
tohoto roletového systému. Sv˘m
pfiirozen˘m designem, kresbou dfie-
va, elegantnû dotvofií interiér. KaÏd˘
urãitû ocení v˘jimeãné praktické
vlastnosti dfieva v kombinaci se sty-

lov˘m a funkãním fie‰ením, které
pfiedstavují tyto roletové systémy.
Velkou v˘hodou je opût dodávka na
míru – dle zadan˘ch rozmûrÛ se pfii-
praví do cca 3-4 dnÛ hotov˘ set pfii-
praven˘ k montáÏi.

Hlavním pfiínosem roletov˘ch systé-
mÛ je úspora prostoru v místnosti – ni-
kde nepfiekáÏí dvífika pfii otevírání. Je
to tedy ideální fie‰ení nejen pro ku-
chyÀské linky, ale i skfiínû, ‰atny, bot-
níky apod.

Dal‰ím benefitem je dfievo, jako pfií-
rodní materiál, navozující atmosféru
klidu a pohodlí ve Va‰em interiéru.

Dfievûné rolety se nabízí ve dvou
provedeních – d˘ha a masiv. Tak jako
ke v‰em roletov˘m systémÛm je na we-
bov˘ch stránkách zdarma k dispozici
interaktivní on-line konfigurátor.
Samozfiejmostí je také instruktáÏní
montáÏní video.

Kromû dfievûn˘ch rolet jsou v nabíd-
ce i plastové, hliníkové a sklenûné role-
ty, sokly, tûsnicí profily ke kuchyÀsk˘m
linkám, dekorativní profily, okopové
plechy a spousta dal‰ích produktÛ. 

Pro seznámení s kompletním sorti-
mentem doporuãujeme nav‰tívit webo-

vé stránky www.kooplast.cz, které jsou
nyní ve zcela nové podobû. Zde jsou
k dispozici ve‰keré podrobnosti o pro-
duktech, montáÏní a instruktáÏní návo-
dy, konfigurátory, prezentace, videa.

Pro‰kolen˘ personál se Vám bude vû-
novat na showroomu na ulici Chrudi-
chromská 22 v Boskovicích, kde je moÏ-
né si v‰e pfiímo prohlédnout a vyzkou‰et.
Kontaktovat nás mohou zákazníci
i na telefonních ãíslech 515 550 540
a 602 567 305, 
nebo emailem info@kooplast.cz.

Text: Ing. Radek ¤ehofi , majitel spoleãnosti 
Foto:  archiv Kooplast s.r.o.

D¤EVùNÉ ROLETY

Dfievûná roleta v interiéru.

Zde nás najdete – Boskovice, 
ul. Chrudichromská 22.

Spoleãnost Kooplast s.r.o. se sídlem v Boskovicích vznikla v únoru 1997 jako ãesko-italská obchodní spoleãnost. Od roku 2007 jiÏ
pÛsobí jako ryze ãeská spoleãnost, která se specializuje na dovoz a distribuci plastov˘ch profilÛ a dal‰ích komponentÛ, které nachá-
zí uplatnûní v ‰irokém spektru nábytkáfiské v˘roby a jsou nepostradatelné pfii vytváfiení moderního vzhledu interiérÛ.
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