


 

silikon

art. 
číslo

nákres/popis/foto

objedn. číslo dekor

balení
cena 

(Kč/bm, ks)

ks

L1
2

M 1:1

těsnicí profi l do silikonu

L12/01

L12/02

L12/03

černá
bílá
šedá

4 m
48,-

el
em

en
ty

L12/z  záslepka 

L12/z/01

L12/z/02

L12/z/03

černá
bílá
šedá

1 ks
17,-

Použití L12  

V nabídce od července 2020 .

TĚSNICÍ PROFILY

12

4

1,5

Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.

29

spodní skříňka

novinka

ÚCHYTOVÉ PROFILY 

Na uvedené ceny se vztahují obchodní slevy.

… praktický a elegantní způsob

odvětrávání spotřebičů

Cena dalších služeb: 68 Kč / za každý další započatý metr výseku

Pro objednání 

potřebujeme jen: 

–  typ a dekor úchytového 

profi lu 

–  délku profi lu

–  umístění a délku výseku

   Výsek odvětrávání do úchytových 

 profi lů  S056, S056/LED – NOVINKA

– unikátní řešení pro cirkulaci vzduchu u varné desky

– k zamezení tepelného poškození napájecí elektroniky varné 

desky (výrobci varných desek požadují odvětrávání desky pro 

zachování záruky) 

– do všech dekorů profi lů S056 a S056/LED

– umístění a velikost výseku připravíme dle Vašeho zadání 

do úchytového profi lu v libovolné  délce
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26

x (mm)
y (mm)

z (mm)

art. 
číslo

nákres/popis/foto

objedn. číslo
balení cena 

(Kč/ks)
ks

VY
SE

K 
D

M 1:3

výsek D do úchytových profi lů S056, S056/LED

vysek D 1 ks 290,-

20

Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.

ÚCHYTOVÝ PROFIL S VÝSEKEM  
termín dodání do 4 dnů

odvětrávání
výsek

nabízím
e

    Vám více …

novinka

K20 SYSTÉM   

Typy profi lů/použití:
profi l základní • svislé konstrukce• vodorovné konstrukce bez 
použití výplní

1:2

profi l pro vnitřní výplně
• vodorovné konstrukce s vnitřní (zapuštěnou) výplní

1:2

umístění vnitřní výplně 

profi l pro vnější výplně
• vodorovné konstrukce s vnější výplní• svislé konstrukce s vnější 
výplní

1:2

umístění vnější výplně p
ří

sl
u

še
n

st
ví

stavitelná nožka
bajonetové uchycení

přímé uchycení

záslepka

K20 SYSTÉM 

… moderní rámový systém pro vytvoření 
originálních prvků  v interiéru
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20

20

výplň (lamino)

výplň (lamino)

1

2

20

20

3

34

2

20

20

Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.
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1/2
květen 2020

NÁBYTKOVÉ 
PROFILY

letní akce 

platnost akce od 10. 7. do 21. 8. 2020

objednávka za 7.500 až 11.000 Kč  
Při jednorázové objednávce zboží v uvedené hodnotě*  
získáte jako dárek zdarma 2l plechovku piva Svijany  
„450“ prémiový ležák  
                                                             

Při jednorázové objednávce zboží v minimální hodnotě 11.000 Kč*  
získáte jako dárek zdarma 5l soudek piva Svijanský máz**                                                            

objednávka nad 11.000 Kč

KOOPLAST, s. r. o., provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540, mobil: +420 602 567 305, +420 734 122 203
e-mail: info@kooplast.cz
www.kooplast.cz

Kont ak t u j t e  ná s…

OBCHODNÍ PORADCI a EXPEDICE  
v jednotlivých regionech ČR

2
Jiří Masný +420 777 639 761 masny@kooplast.cz

Alena Palatková +420 515 550 534
+420 602 567 305

palatkova@kooplast.cz

1
Petr Toman +420 734 447 630 toman@kooplast.cz

Martina Prudká +420 515 550 533
+420 734 447 633

prudka@kooplast.cz

3
Jiří Kropáček +420 734 447 632 kropacek@kooplast.cz

Ing. Romana  
Přichystalová

+420 515 550 536
+420 734 447 631

prichystalova@kooplast.cz

4
Ivan Juříček +420 734 443 896 juricek@kooplast.cz

Ing. Lenka  
Kotuličová

+420 515 550 531
+420 736 539 993

kotulicova@kooplast.cz
1

4 3

2

Už máte náš  
    nový katalog?

* NOVĚ – uvedené limity jsou V ZÁKLADNÍCH PRODEJNÍCH CENÁCH  
   (bez uplatnění obchodních slev)  a bez DPH a dopravy. 

** Počet dárků se násobí s hodnotou objednávky, maximální počet dárků k objednávce jsou 3 soudky. 
Na letákovou akci se vztahují obchodní slevy. Akce se nevztahuje na speciální cenové nabídky.
Dárek Vám bude zaslán společně s objednaným zbožím. Změna dárku vyhrazena. 


