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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

❯ kompletní pfiezutí osobních, nákladních automobilÛ,
zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení

❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik 
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik 

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823, p. Dostál 724 205 123 

Pneuservis tel.: 516 499 827, p. Halouzka 776 654 584.

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

INZERCE - NEMOVITOSTI:
• Hledám ke koupi dÛm 

na Blanensku. Tel.732 755 904

• Koupím byt na investici. Tel.721 466 406

• Koupím dÛm/chalupu 
Boskovice – Letovice. Tel.774 193 566

Velkou konkurenãní v˘hodou se
pro KOOPLAST vedle pravidelné-
ho sledování novinek stala i schop-
nost pfiedvídat dal‰í trendy a jejich
v˘voj. Firma KOOPLAST jako je-

diná na trhu nabízí zafixování role-
tového pancífie ultrazvukem, tzv.
FIX SET. To je unikátní sluÏba,
která zvy‰uje uÏitnou hodnotu v˘-
robku, zejména pevnost, a zaji‰Èuje

komfortní chod rolety. S touto
technologií odpadá nutnost nee-
fektního podlepování. Ve‰keré ro-
letové komponenty pfiipravujeme
na míru podle konkrétních poÏa-
davkÛ zákazníkÛ, ke kter˘m se tak
dostává hotov˘ roletov˘ systém bez
nutnosti dal‰ích úprav.

Potfieba pfiedstavit trhu moÏnosti
nábytkov˘ch rolet vedla k tomu, Ïe
ve spolupráci s dodavatelskou fir-
mou Rehau, byl vytvofien Katalog
roletov˘ch inspirací.

Pfiedstavuje nové a neotfielé pro-
storové fie‰ení nejen standardních,
ale i atypick˘ch poÏadavkÛ. Mûl
by b˘t vítan˘m pomocníkem i in-
spirací pfii vytváfiení interiérÛ.
Pfiedstavuje roletové systémy jako
kombinaci funkãnosti a ãistého de-
signového provedení. Zcela jistû
pfiekvapí variabilitou, paletou de-
korÛ, ale zejména netu‰en˘mi
moÏnostmi, které se tak pfied Vámi
otevírají.

Katalog je k dispozici na show-
roomu KOOPLAST, s.r.o. , ulice
Chrudichromská 22,  680 01
Boskovice, kde se na Vám bude
vûnovat   pro‰kolen˘ personál .

Rádi Vám zde pfiedstavíme na‰i
kompletní skladovou nabídku.

Dejte interiéru novou tváfi a reali-
zujte Va‰e nápady.

Inspirujte se.
Ing. Radek ¤ehofi 

majitel firmy KOOPLAST, s.r.o.

Firma KOOPLAST vznikla v roce 1997, její hlavní ãinností jsou 
dodávky plastov˘ch profilÛ do rÛzn˘ch prÛmyslov˘ch odvûtví. Hlavní
podíl nabídky tvofií ‰irok˘ sortiment profilÛ a komponentÛ pro nábyt-
káfisk˘ sektor. Samozfiejmostí je perfektní zákaznick˘ servis, kter˘
vychází z potfieb a pfiání zákazníka. Zákazníkovu pfiedstavu respektu-
jeme od první my‰lenky pfies v˘ãet a pfiedstavení moÏností a nej-
vhodnûj‰í v˘bûr správného fie‰ení aÏ po finální pfiípravu.
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