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Gymnázium Boskovice
Informace o studiu: Ve ‰kolním roce 2018/2019 otevíráme dva obory: pro Ïáky 
po ukonãení deváté tfiídy ãtyfilet˘ obor GYMNÁZIUM a pro Ïáky po ukonãení
páté tfiídy osmilet˘ obor GYMNÁZIUM.

Do primy osmiletého gymnázia pfiijímáme 30 ÏákÛ 
a do prvního roãníku ãtyfiletého gymnázia 60 ÏákÛ.

Den otevfien˘ch dvefií 10. 11. 2017 od 8.00 do 16.00
Zveme Vás srdeãnû k náv‰tûvû ‰koly, rádi Vám poskytneme podrobnûj‰í informace. 

Gymnázium Boskovice,
pfiíspûvková organizace

Palackého námûstí 1
680 11  Boskovice

Sortiment je urãen nejen pro v˘robce ná-
bytku, ale i pro pfiímé zákazníky, kter˘m 
vyhovuje osobit˘ design, a chtûjí zdÛraznit in-
dividualitu svého domova. Hlavní podíl na-
bídky tvofií profily a komponenty potfiebné pfii
v˘robû i úpravách nábytkov˘ch sestav a vná‰í
prvky interiérového designu nejen do kuchy-
ní, ale i do pracoven, ob˘vacích i dûtsk˘ch 
pokojÛ, koupelen, kanceláfií apod.  Základní
skladov˘ sortiment tvofií pfiedev‰ím tûsnicí
profily, sokly, okopové plechy, úchytové i de-
korativní profily, nábytkové rolety apod. 

Inovace jsou hnacím motorem firmy
Kooplast a z toho dÛvodu se nabídka pravidelnû
roz‰ifiuje o novinky.

K tûm se fiadí i rolety na dálkové ovládání
nebo dotyková ãidla. Vzhledem k tomu, Ïe
jsme obklopení elektronikou, tento trend poma-
lu pfiichází i do samotn˘ch rolet. Díky kvalit-
ním komponentÛm a dÛmyslnému elektrosysté-
mu vzniká vysoce spolehlivá elektroroleta,
která zaji‰Èuje maximální uÏivatelsk˘ komfort
a snadnou obsluhu. Není tedy divu, Ïe je o tyto
rolety velk˘ zájem.
Dal‰í novinkou je multifunkãní nerezov˘ dfiez.

Posledním módním trendem a pomyslnou
tfie‰niãkou na dortu moderní kuchynû je multi-
funkãní nerezov˘ dfiez. Nabídka na na‰em trhu
je pak dokladem toho, Ïe i zde se stále více pro-
sazují nové trendy. Nerezové dfiezy jsou nejen 
odolné vÛãi teplotû, chemikáliím a mechanické-
mu po‰kození, ale jsou i dekorativní. 

Dfiez míval v kuchyni vÏdy v˘sadní posta-
vení. Díky myãce nádobí se zdálo, Ïe byl je-
ho v˘znam trochu upozadûn, ale ve srovnání
s minulostí plní nyní dfiez daleko více funkcí
a mÛÏe b˘t elegantní, nápadit˘ a maximálnû
komfortní. V kuchyni se bez nûj rozhodnû
neobejdeme. Co dovede práci v kuchyni v˘-
raznû usnadnit a zpfiíjemnit, jsou praktické
doplÀky, které se nabízejí – napfiíklad obou-
stranná pfiípravná deska, teflonová plocha na
krájení, nerezová plocha na odkládání, nere-
zová odkapávací deska, univerzální ko‰
a multifunkãní nerezová mísa. V‰e do sebe
krásnû zapadá a smysluplnû se doplÀuje. Tím
vzniká dÛmyslné mycí a pfiípravné centrum.
Pro lep‰í pfiedstavu máme vystaven˘ vzorek
na prodejnû.

Kuchynû je centrem domova, prostorem,
kde se doma ãasto tráví nejvíce ãasu a právû
kuchyÀská linka s vhodnû zvolen˘mi doplÀky
mÛÏe b˘t krásnou dominantou. 

Pokud Vás nabídka multifunkãního nere-
zového dfiezu zaujala nebo zafiizujete, pfie-
stavujete, ãi inovujete svÛj domov, pfiiìte se
inspirovat na showroom KOOPLAST, s.r.o.,
ulice Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice,
kde se Vám bude vûnovat pro‰kolen˘ perso-
nál. 

Dejte interiéru novou tváfi a realizujte Va‰e
nápady.

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

KOOPLAST – FIRMA S 20 TI LETOU TRADICÍ 
Kooplast , s.r.o. Boskovice je dynamicky se rozvíjející obchodní firma,

která vznikla v roce 1997. Letos tedy slaví 20 let pÛsobení na trhu.  
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