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Základní skladov˘ sortiment tvofií
pfiedev‰ím tûsnicí profily, sokly, okopo-
vé plechy, úchytové i dekorativní profi-
ly, nábytkové rolety apod. A právû 

nábytkové rolety si nacházejí ãím dál
tím ‰ir‰í uplatnûní na trhu. Je to pfiede-
v‰ím díky jejich obrovské variabilitû
provedení a moÏnostem pouÏití.  V na-

bídce jsou dekorové fiady – od základ-
ních barev, pfies dfievodekory aÏ po 
metalická provedení.  

A protoÏe nás baví objevovat neu-
stále nûco nového, roz‰ífiili jsme sor-
timent o dfievûné rolety, sklenûné 
rolety i celohliníkové provedení.
Není  dokonce problém roletu osadit
elektropohonem. Aby byl v˘ãet 
úpln˘, musím zmínit i moÏnost lako-
vání na jak˘koliv odstín RAL.
Zákazníkovi tedy nabízíme témûfi ne-
omezenou ‰kálu moÏností v˘bûru
pfiesnû podle jeho pfiedstav. ZáleÏí uÏ
jen na jeho vkusu a potfiebách, zda
zvolí luxusní sklenûné provedení,
které bude tvofiit dominantní desig-
nov˘ prvek interiéru, nebo se 
rozhodne pro tradiãní vzhled dfieva,
nebo ho naopak osloví v˘jimeãné
vlastnosti celohliníkov˘ch rolet
vhodné i pro exteriéry. MÛÏe samo-
zfiejmû vsadit i na klasické plastové
provedení. 

Není tfieba se obávat sloÏité
pfiípravy

Samozfiejmostí je pfiíprava na míru
podle konkrétních poÏadavkÛ zákaz-

Projekt „Sportujme, spolupracuj-
me a vzdûlávejme se” navazuje na jiÏ
ukonãen˘ projekt v rámci programu
Comenius Partnerství Regio „Let's us
learn and inspire each other”, kter˘
realizovali partnefii z mûst BirÏai
a Rájec-Jestfiebí. Práce s digitálními
technologiemi a její vyuÏití pro in-
doorcycling mûla v uvedeném pro-
jektu spí‰e informativní charakter. 

ProtoÏe jsme si uvûdomili, jak byly
závody na dálku pro Ïáky ‰kol i dal‰í 
úãastníky zajímavé, chceme toho vyu-
Ïít pro nenásilnou a atraktivní formu
vzdûlávání. Práce v terénu s videoka-
merou, GPS navigací, pfienos dat do 
poãítaãÛ a jejich následné vyuÏití pro
cyklotrenaÏéry (ergometry) naplÀuje
podle na‰eho názoru zvolené priority
projektu. Kromû toho je na‰ím cílem

rozvíjet je‰tû podnikatelské a jazykové
dovednosti úãastníkÛ projektu. Studenti
budou za pomoci lektorÛ, instruktorÛ
a uãitelÛ zaznamenávat zajímavé cyk-
lotrasy, pfiená‰et je pomocí GPS navi-
gací a videokamer na trenaÏéry, tyto 
informace doplní ve spolupráci s mûsty
o dal‰í údaje (turistické zajímavosti, do-
pravní dostupnost, moÏnosti ubytování,
realizace sportovního kempu a podob-

nû) a vytvofií za svÛj
region pro partnery
nabídku fiktivní ce-
stovní kanceláfie.
Ve‰keré materiály vytvofií v matefiském
i anglickém jazyce. K prioritám projek-
tu patfií i vzájemná v˘mûna zku‰eností
se zahraniãními partnery, kter˘mi jsou
BirÏai (Litva) a Tvrdo‰ín (Slovensko)
a nedílnou souãástí projektu jsou mobi-
lity, které slouÏí k ovûfiení teoretic-
k˘ch poznatkÛ a také ke zv˘‰ení 
motivace úãastníkÛ. Jsme pfiesvûd-
ãeni, Ïe popsané vazby a aktivity
splÀují poÏadavek otevfieného a inova-
tivního vzdûlávání i práce s mládeÏí
v digitální éfie.

Ing. Stanislav La‰tÛvka, 
koordinátor projektu

Gymnázium Rájec-Jestfiebí

níka. Staãí jednodu‰e zadat rozmûry,
zvolit dekor, provedení a zbytek uÏ je
na nás. Zákazníkovi se pfiedává hoto-
v˘ set bez nutnosti dal‰ích úprav. 

Rolety jsou ale jen pfiíkladem z na‰í na-
bídky, urãitû doporuãuji nav‰tívit ná‰
showroom na ulici Chrudichromská 22
v Boskovicích. Zde je moÏné se v‰e pro-
hlédnout a vyzkou‰et. Rádi Vám zde pfied-
stavíme na‰i kompletní nabídku. Vûnovat
se Vám bude pro‰kolen˘ personál.

V‰e je také k náhledu na na‰ich webo-
v˘ch stránkách www.kooplast.cz 

Text: Ing. Radek ¤ehofi – majitel firmy Kooplast
Foto: archiv firmy

KOOPLAST – FIRMA S TRADICÍ
Kooplast , s.r.o. Boskovice je dynamicky se rozvíjející obchodní firma, která vznikla v roce 1997.

Brzy tedy oslaví 20.v˘roãí jejího pÛsobení na trhu.  Dlouholeté zku‰enosti v oboru se staly velkou devi-
zou, díky které je moÏné garantovat ‰piãkovou kvalitu a bezkonkureãnû nej‰ir‰í nabídku sortimentu. Ten
je urãen nejen pro v˘robce nábytku, ale i pro pfiímé zákazníky.  Hlavní podíl nabídky tvofií profily a kom-
ponenty potfiebné pfii v˘robû i úpravách nábytkov˘ch sestav a vná‰í prvky interiérového designu nejen
do kuchyní, ale i do pracoven, ob˘vacích i dûtsk˘ch pokojÛ, koupelen, kanceláfií apod.  
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