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Základní skladov˘ sortiment tvofií
pfiedev‰ím tûsnicí profily, sokly, okopo-
vé plechy, dekorativní profily, nábytko-

vé rolety a dal‰í. A právû nábytkové ro-
lety si nacházejí ãím dál tím ‰ir‰í uplat-
nûní na trhu. Je to pfiedev‰ím díky jejich

obrovské variabilitû provedení a moÏ-
nostem pouÏití. KaÏd˘ urãitû ocení spo-
jení stylového a funkãního fie‰ení, které
tyto roletové systémy pfiedstavují.
Velkou v˘hodou je dodání pfiímo na mí-
ru – dle zadan˘ch rozmûrÛ se pfiipraví
hotov˘ set pfiipraven˘ k jednoduché
montáÏi.

V nabídce jsou rolety plastové, dfievû-
né i rolety hliníkové, které jsou teì mezi
zákazníky velice oblíbené a Ïádané.
Jejich velkou v˘hodou je moÏnost pouÏi-
tí i v exteriéru. Díky pevnosti lamel je
moÏné dodat roletu aÏ do ‰ífie 180 cm.
Vyniká i unikátním designem-nabízí se
ve variantách bílá lesk, hliník natural
a nerez brou‰en˘- v‰echny s moÏností
kombinace s dûrovanou lamelou pro od-
vûtrávání. Ve stejn˘ch dekorech se nabízí
i tûsnicí profily a sokly. Zde se nabídka
na poÏadavky trhu roz‰ífiila a kromû stan-
dardních metalick˘ch (hliník, nerez), se
nyní nabízí i vysoce atraktivní dekory bí-
lá lesk a ãerná. Vzniká tím moÏnost uce-
lené dekorové fiady – sokl, tûsnicí profil
i roleta ve shodném barevném provedení,
coÏ urãitû zákazníci ocení pfii zafiizování
moderních interiérÛ.

Tûsnicí profily se staly neodmyslitel-
nou souãástí kuchyní. Plní pfiedev‰ím
praktickou funkci – díky integrovanému

tûsnûní brání pfiístupu tekutin a neãistot
do rohÛ kuchyÀsk˘ch sestav a tím velice
usnadÀují údrÏbu povrchÛ a prodluÏují
tím Ïivotnost va‰í kuchynû. SplÀují i ná-
roãné poÏadavky na vzhled a preciznost
provedení. Z barevné ‰kály se staly nejob-
líbenûj‰í metalické dekory, které se dají
velice snadno kombinovat s ostatním ko-
váním a díky svému u‰lechtilému vzhledu
mohou jednodu‰e zv˘raznit a ozvlá‰tnit
va‰e kuchyÀské prostory.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu na ulici
Chrudichromská 22 v Boskovicích, kde si
máte moÏnost prohlédnout a vyzkou‰et
námi nabízen˘ sortiment.

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

KOOPLAST, s.r.o. SLAVÍ 18 LET NA TRHU

Tûsnicí profily.

Nábytkové rolety.

Kooplast, s.r.o. Boskovice je dynamicky se rozvíjející obchodní firma, která pÛsobí na trhu jiÏ 18 let.
Specializuje se na ‰irok˘ sortiment plastov˘ch profilÛ a komponentÛ potfiebn˘ch pfii v˘robû i úpravách nábytko-
v˘ch sestav, kuchyní a vybavení interiérÛ. Díky flexibilitû, kvalitû a spolehlivosti je jiÏ dobfie známa mezi v˘robci
nábytku. Ve‰ker˘ sortiment je v‰ak urãen také pro pfiímé zákazníky.  Velkou devizou jsou dlouholeté zku‰enosti
v oboru, díky kter˘m je moÏné garantovat ‰piãkovou kvalitu a bezkonkurenãnû nej‰ir‰í nabídku.
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