
kvalita, jedinečnost, design 

Pro objednání výseku 

do soklu

potřebujeme jen:

 typ soklu

 dekor soklu

 typ výseku

 délku výseku (x)

 umístění výseku 

(y, vždy zprava)

rychlá a přesná forma
 

on-line
 

objednávky 
na www.kooplast.cz 

ověřená kvalita    do posledního detailu  

těsnicí profily
okopové plechy

úchytové profily

dekorativní profily

sok l y

nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety 

výseky do soklů        
jedinečné řešení odvětrání

    
již 4 roky v naší nabídce

   konfigurátor výseků

200 Kč/výsek
300 Kč/dvojvýsek

170 Kč/výsek
270 Kč/dvojvýsek

výsek 

A

výsek
 

B

190 Kč/výsek
290 Kč/dvojvýsek

výsek
 

C

 nejširší nabídka soklů v České republice

 atraktivní metalické dekory v identických 
barvách spotřebičů

 bohatá nabídka soklů v dřevodekorech

 vysoká funkčnost

 široká nabídka výseků nahrazujících 
větrací mřížky

SOKL Z KOOPLASTU



n a b í z í m e V á m v í c e

               
sleva     na sokly  v atraktivních dekorech 

  
hliník broušený  a nerez broušený

podzimní

www.kili.cz

CENTRÁLA: 
Kili. s.r.o. / Hybešova 1647 / 664 51 Šlapanice / 544 228 155 / obchod@kili.cz

OC BYSTŘICE N. PERN.          OC ČESKÉ BUDĚJOVICE        OC HUMPOLEC                        OC JINDŘICHŮV HRADEC      OC PLZEŇ     

OC PROSTĚJOV                       OC STRAKONICE                     OC TÁBOR                                OC TŘEBÍČ                               OC ZLÍN 

Průmyslová 660                        

Průmyslová 14d                        Písecká 284                               Vožická 2604                             Stařeč 513                                 Cecilka 228-Průmyslová zóna
tel.: 

U Pily-Nové Vráto                     Nádražní 998                             Jarošovská 1162/III                  Domažlická 138
tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: 

tel.: tel.: tel.: tel.: 

566 550 147                        387 687 151                        565 532 689                       384 364 092                        377 240 199

582 366 651                        383 321 159                        381 470 011                        568 870 742                        577 151 088

při odběru minimálně 8 metrů soklů (2x4 metry) 

v libovolné kombinaci dekorů a výšek 

 
DODATEČNÁ SLEVA

 
5
 

%

při odběru 32 metrů soklů (8x4 metry) 

v libovolném dekoru a výšce 

 
DODATEČNÁ SLEVA 8 %

   při odběru 1 balení*  soklů  (60 metrů)

 DODATEČNÁ SLEVA 12 %

Akce platí pro sokly v dekorech nerez broušený, hliník broušený 
a výškách 100 mm, 120 mm a 150 mm.

Uvedené akční slevy se připočítávají k běžným obchodním slevám.

Slevy jsou počítány z ceny za běžný metr (nikoli z ceny za balení), 
která je uvedena v ceníku.

*balení = ucelený karton od jednoho dekoru a výšky

PLATNOST AKCE 

od 16. 10. do 18. 11. 2013


