
11Informujeme / i*

roãník VII        ãíslo 3       duben 2018606 931 795☎

Vítanou novinkou se aktuálnû
stávají LED sestavy. V˘hody LED
osvûtlení jsou jasnû dané, mají níz-
kou spotfiebu energie, zároveÀ v‰ak
vysok˘ v˘kon a pfiedev‰ím dlouhou
Ïivotnost.  Netrpí opakovan˘m roz-
svûcováním a zhasínáním. Ihned po

zapnutí pracují na pln˘ v˘kon, 
témûfi nehfiejí. Moderní a efektivní
LED osvûtlení zajistí v interiéru
optimální svûtelnou pohodu a
umocní neobvyklé designové pro-
stfiedí.  

Nejãastûji zákazníci vyuÏívají

LED osvûtlení v kuchyních, kde 
poskytuje rovnomûrné osvûtlení
s vysokou svítivostí na pracovní
desky a zároveÀ elegantnû zv˘razní
linie kuchyÀské linky pfii sníÏení 
intenzity svûtla. Jako jediní v âR
dokáÏeme nabídnout kompletní fie-
‰ení osvûtlení soklÛ v kuchyních.

Stane se urãitû Ïádan˘m doplÀ-
kem v‰ech typÛ interiérÛ – napfi.
v podsvícení polic, schodi‰È, nábyt-
kov˘ch sestav. ZáleÏí opravdu jen
na fantazii.

Kooplast dodává v‰echny kompo-
nenty jednotlivû, nebo uÏ pfiipravené
ve formû hotov˘ch LED setÛ. Toto
fie‰ení je neuvûfiitelnû jednoduché,
variabilní a úsporné.

Souãástí LED setÛ je vÏdy LED
pásek, napájecí trafo, propojovací
komponenty i pfiívodní kabel vãetnû
vidlice. Na v˘bûr jsou rÛzné délky
dle potfieby od 0,6 aÏ do 4 m. Nabízí
se varianty i s dotykov˘m spína-

ãem, kter˘ umoÏÀuje nastavení in-
tenzity svûtla.

LED sety na míru jsou ideálním fie-
‰ením pro ty, ktefií se obávají sloÏité
montáÏe. 

Pfiijìte se inspirovat na showro-
om KOOPLAST, s.r.o., ulice
Chrudichromská 22, 680 01
Boskovice, kde se Vám bude vû-
novat pro‰kolen˘ personál.

Martina Prudká, KOOPLAST, s.r.o.
Foto: archiv KOOPLAST, s.r.o.

Spoleãnost KOOPLAST, s.r.o., která sídlí
v Boskovicích, pÛsobí na trhu jiÏ 21 let

Nabízen˘ sortiment tvofií nábytkové rolety, tûsnicí, úchytové a dekora-
tivní profily, sokly a dal‰í komponenty pouÏívané pfii v˘robû a úpravách
nábytku. Skladová nabídka se neustále pfiizpÛsobuje nov˘m poÏadavkÛm
trhu a pfiirozenû se roz‰ifiuje.  
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Na XVI. v‰esokolsk˘ slet, kter˘ se uskuteãní v Praze ve
dnech 1. - 6. ãervence 2018, jiÏ pilnû nacviãují skladbu
„Meìové” rodiãe a dûti v TJ Sokol Svitávka. Celkem nacviãu-
je skladbu 8 dûtí a 8 rodiãÛ. Je to velmi milá skladba pro dvou
aÏ pûtileté dûti, které cviãí s ply‰ov˘m medvûdem, ten je chví-
li hraãkou a podruhé zase pol‰táfikem. Cviãení je provázeno
hudbou z veãerníãkÛ Mí‰a kuliãka, Méìové a také zazní hit
Medvûdi nevûdí. 

Skladba bude prezentována nejen na v‰esokolském sletu
v Praze, ale i na oblastních sletech, které uskuteãní bûhem
kvûtna a ãervna.

Autorky skladby jsou Jitka Hrnãífiová a Dagmar Toncarová.
Svitávecké cviãitelky pravidelnû jezdí na spoleãné nacviãová-
ní, které vedou pfiímo autorky. RodiãÛm a dûtem se spoleãné
cviãení moc líbí a tû‰í se na vystoupení.

Text a foto: Marcela Dyãková

Rodiãe a dûti ve Svitávce nacviãují vystoupení

Secviãná v Tyr‰ovû domû v Praze.


