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Více informací 
zde

Neseì furt doma
a pfiijì se k nám

uÏ ukázat!

Otevfien˘ nábor dûtí 
do sportovního klubu 
FBK Atlas Blansko

Roãníky narození 2006–2012

17. prosince, 15-18 h

Mûstská sportovní hala 
na Údolní 10 v Blansku

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU
telefon: +420 775 904 110
e-mail: lambiservis@post.cz

ZASKLÍVÁNÍ BALKONÒ A LODÎIÍ
Bezrámov˘ i rámov˘ systém 

LAMBI PLAST SERVIS s.r.o.
www.plast-servis.cz

Hlavní ãinností firmy jsou dodáv-
ky plastov˘ch i hliníkov˘ch profilÛ
a komponentÛ potfiebn˘ch v nábyt-
káfiském sektoru. Základní skladov˘
sortiment tvofií – nábytkové rolety,
tûsnicí profily, sokly, okopové ple-
chy, úchytové a dekorativní profily.

Majitele a zakladatele firmy
Kooplast Ing. Radka ¤ehofie jsme se
zeptali:

MÛÏete pfiedstavit Va‰i novinku,
koupelnov˘ set Bianca?

Koupelnov˘ set Bianca je na-
prostá novinka v na‰em sortimentu,
která dále roz‰ífiila moÏnosti na‰eho
pÛsobení na trhu s nábytkáfisk˘m
prÛmyslem.

Novinkou je zejména dodání jiÏ
kompletního setu vãetnû skfiíÀky.
Doposud jsme se zab˘vali zejména
v˘robou roletov˘ch setÛ bez skfiíní.
Tentokrát jsme v‰ak chtûli zákazní-
kovi nabídnout hotov˘ kompletní
produkt pfiipraven˘ pfiímo k instala-
ci. Tento set je cenovû dostupn˘ pro
jakoukoli bûÏnou domácnost. 

V ãem je jin˘ oproti pfiedchozím
podobn˘m produktÛm, zajímav˘,
unikátní…?

Chtûli jsme vymyslet nûco revoluã-
ního, nûco co tu je‰tû nebylo. Skloubili
jsme kvalitu, jednoduchost a design
a vznikl nám tento koupelnov˘ set,
kter˘ dostal jméno Bianca, symbolizu-
jící ãistotu a záfiivû bílou barvu, hodící
se do koupelny kaÏdé domácnosti. 

Navíc tento roletov˘ systém otevírá-
ní skfiínûk je velice praktick˘, nezabírá
totiÏ v místnosti zbyteãn˘ prostor jako
je tomu pfii otvírání klasick˘ch dvífiek.

V jak˘ch rozmûrech a barevn˘ch
odstínech ho dodáváte?

SkfiíÀku je moÏné objednat pouze
v záfiivû bílé barvû. Pofiídit lze ve
dvou provedeních, podle toho, jak
a kam si chce zákazník skfiíÀku 
umístit – vertikální a horizontální.

Vertikální provedení skfiíÀky je
o rozmûrech: v˘‰ka 700 mm, ‰ífika
350 mm a hloubka 250 mm. Uvnitfi
vertikální skfiíÀky jsou 2 police.

Horizontální provedení skfiíÀky
je o rozmûrech: v˘‰ka 350 mm, ‰ífi-
ka 700 mm a hloubka 250 mm.

Uvnitfi horizontální skfiíÀky je 1 police.

DÛleÏitá otázka. Jak je to s insta-
lací, zvládne to i stfiednû manuálnû
zruãn˘ ãlovûk?

JelikoÏ se jedná o kompletní role-
tovou skfiíÀku, instalace je opravdu
jednoduchá a zvládne ji kaÏd˘, jak-
koli zruãn˘ ãlovûk, bûhem chvilky.
Staãí pouze vybalit z krabice a za-
vûsit na zeì. 

Kde se na nûj mÛÏu podívat a kde
si ho mohu pofiídit?

Tuto novinku si mÛÏete pfiijít vy-
zkou‰et a pfiípadnû objednat do na‰e-
ho prodejního stfiediska v Boskovi-
cích na ulici Chrudichromská 22, kde
se Vám bude vûnovat ochotn˘ a pro-
‰kolen˘ personál. Zájemci nás mohou
kontaktovat na telefonech: 515 550
540 a 602 567 305 nebo e-mailem: in-
fo@kooplast.cz a urãitû také doporu-
ãujeme nav‰tívit na‰e internetové
stránky www.kooplast.cz 

Text: Ing. Petra Pfiichystalová
Foto: archiv Kooplast, s.r.o.

Pfiedstavení novinky na trhu
Firma Kooplast, s.r.o. se sídlem v Boskovicích, pÛsobí na trhu jiÏ více neÏ 20 let. Pro nábytkáfisk˘ prÛmy-
sl firma nabízí bohat˘ skladov˘ sortiment rÛzn˘ch typÛ profilÛ ve standardních i nestandardních dekorech,
kter˘ neustále pfiizpÛsobuje nejnovûj‰ím Evropsk˘m trendÛm i poÏadavkÛm trhu.
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