… jednodušší už to být nemůže

1| JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ
do 10 minut, kterou zvládne každý

– kompletní box s roletovým pancířem, koncovou a krycí
lištou se jen vloží do korpusu skříně, následně se nasadí
a přišroubují vodicí lišty
– vyvažovací mechanika je už ve výrobě přednastavena
podle objednaného rozměru
– v případě potřeby lze napětí
vyvažovací mechaniky nastavit
jednoduchým otočením kolečka
(bez nutnosti demontovat roletu,
vyvažovací mechaniku)

Při výrobě použity roletové
komponenty Rehau

aretační kolečko

… jednodušší už to být nemůže

2| INDIVIDUÁLNÍ ROZMĚR

libovolná výška*

– kazetový systém připravený na míru
– roleta připravena na přesný rozměr
vč. zafixování roletového pancíře ultrazvukem

libovolná šířka*

* limitní rozměry:
- vnitřní šířka
min. 350 mm, max. 1464 mm
(pro běžné rolety je doporučená max. šířka
pouze 1164 mm)

- vnitřní výška
min. 400 mm, max. 1300 mm

… zvyšujeme limity pro šířku rolety

3| ŠIROKÝ VÝBĚR DEKORŮ

(běžná nabídka boxů je pouze v dekoru hliník a nerez)
– SYSTÉM TOP: černá, bílá, zářivě bílá,
šedá, antracit, chrom, buk, třešeň II*,
javor*, bříza*, hliník broušený, nerez
broušený
– SYSTÉM FRAME: černá, bílá, šedá,
chrom, hliník broušený, nerez broušený
– MOŽNOST LAKOVÁNÍ
na libovolný dekor RAL
(systém TOP i FRAME)

systém vedení TOP (vložené profily)

systém vedení FRAME (naložené profily)

černá / 01
(RAL 9011)

bílá / 02
(RAL 9010)

zářivě bílá / 02Z
(RAL 9016)

šedá / 03
(RAL 7035)

antracit / An
(RAL 7016)

chrom / ch (nejblíže
k EGGER F509 ST2)
(imitace hliníku)

buk / F 56
(nejblíže k EGGER
H1582 ST15)

třešeň II. / F 173
(nejblíže k EGGER
H1706 ST15)

javor / F 224
(nejblíže k EGGER
H1521 ST15)

bříza / F 179
(nejblíže k EGGER
H1733 ST9)

hliník / Al
(Al povrch)

nerez / Ne
(Al povrch)

* není k dispozici úchytová lišta

… až 5x více skladových dekorů

Kontak tujte nás…
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

OBCHODNÍ POR ADCI a EXPEDICE v regionech ČR
Petr Toman

+420 734 447 630

toman@kooplast.cz

1 Martina Prudká

+420 515 550 533
+420 734 447 633

prudka@kooplast.cz

Jiří Masný

+420 777 639 761

masny@kooplast.cz

2 Alena Palatková +420 515 550 534

palatkova@kooplast.cz

+420 602 567 305

Jiří Kropáček

+420 734 447 632

kropacek@kooplast.cz

Přichystalová

+420 515 550 536
+420 734 447 631

prichystalova@kooplast.cz

Ivan Juříček

+420 734 443 896

juricek@kooplast.cz

+420 515 550 531
+420 736 539 993

kotulicova@kooplast.cz

3 Ing. Romana

4 Ing. Lenka

Kotuličová

