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Vážení přátelé,

společnost KOOPLAST, s.r.o., nabízí již více než 23 let široké spektrum plastových a hliníkových profilů 
určených k výrobě nábytku. A jelikož naše motto zní „NABÍZÍME VÁM VÍCE“, přinášíme nejen zajímavé 
a jedinečné produkty, ale také unikátní služby, které naši zákazníci ocení především v každodenním životě. 
Tyto produkty a služby tvoří zajímavý designový a užitečný prvek každé domácnosti. Vycházíme z toho, 
že každý interiér by měl mít nejen své osobité kouzlo a rukopis majitele, ale především vysokou funkčnost 
a měl by splňovat podmínky pro moderní design a ergonomii.

Proto jsme si pro Vás připravili několik zajímavých designových inspirací a myšlenek, jak toho pomocí našich 
produktů dosáhnout. V těchto inspiracích jsme vycházeli nejen z moderních trendů v oblasti designu, ale 
především z mnoholetých zkušeností našich spokojených zákazníků.

Na stránkách tohoto katalogu najdete mnoho interiérů s využitím našich prémiových produktů a funkčních 
benefitů, které našim zákazníkům přinášíme.

Nechte se tedy inspirovat.  Váš KOOPLAST, s.r.o.
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K20 SYSTÉM pro interiéry 
 - moderní rámový systém pro vytvoření originálních prvků v jakémkoli 

interiéru – v kuchyni, obývacím pokoji, předsíni, …
 - pomocí hliníkových profilů a skrytých spojek můžete vytvořit rozmanité  

konstrukce v horizontální i vertikální rovině
 - variabilita – doplněk klasického nábytku nebo samostatný regálový  

či policový systém
 - lze kombinovat s materiály z MDF, dřevotřísky nebo skla

 

černá mat bílá pololesk

NABÍZENÉ DEKORY

DOPLŇKY

  - konfigurátor systému K20 – rychlá a přesná  
objednávka nebo on-line kalkulace systému K20 

(k dispozici na www.kooplast.cz)
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K20 SYSTÉM pro koupelny
 - díky své variabilitě je systém vhodný i pro vytvoření originálních  

doplňků v koupelnách

PROFILY

KATALOG K20 – INSPIRACE
příklady využití systému K20 
v interiéru… 

 K20 SYSTÉM  
p r o  i n t e r i é r y 

DOPLŇKY
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VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ DO SOKLŮ
 - praktický a elegantní způsob odvětrávání spotřebičů
 - větrací otvory jsou vyhotoveny přímo v soklu, bez nutnosti vsazování plastových mřížek
 - možnost výroby výseku v libovolné délce, na výběr 6 typů větracích otvorů

2 VARIANTY DODÁNÍ:
1. Výsek na míru – umístění, velikost a typ výseku připravíme dle individuálního zadání  
 do soklu v délce 4 m
2. Modul soklu s výsekem – předpřipravený sokl s typizovaným výsekem (délka soklu 1 m,  
 výsek v délce 600 mm, součástí balení 2 spojky)

odvětrávání
výsek

VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ  
DO ÚCHYTOVÝCH PROFILŮ
 - unikátní řešení pro cirkulaci vzduchu u varné desky
 - k zamezení tepelného poškození napájecí elektroniky varné desky
 - do vodorovných profilů S056 a S056/LED

VARIANTA DODÁNÍ:
Výsek na míru – umístění a velikost výseku připravíme dle individuálního zadání do úchytového 
profilu v libovolné délce

odvětrávání
výsek

VÝŘEZ SOKLU POD MYČKU
 - elegantní a designová úprava výřezu soklu pod myčkou
 - čistá linie olemování výřezu, kompaktní vzhled soklu
 - možnost výroby výřezu pro myčky o šířce 450 i 600 mm

2 VARIANTY DODÁNÍ:
1. Výřez na míru – umístění výřezu připravíme dle individuálního zadání do soklu v délce 4 m
2. Modul soklu s výřezem – předpřipravené profily pro dodatečné olemování výřezu soklu  
 (vodorovný profil dle šířky myčky, 2 ks svislého profilu)

 

NAŠE UNIKÁTNÍ SLUŽBY
 - konfigurátor výseků a výřezu soklů – rychlá  

a přesná objednávka nebo on-line kalkulace pro 
všechny typy soklů

 - konfigurátor výseků do úchytových profilů  
– rychlá a přesná objednávka nebo on-line  
kalkulace pro úchytové profily S056 a S056/LED

 - konfigurátory jsou k dispozici na www.kooplast.cz
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PLASTOVÉ SOKLY
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NABÍZENÉ DEKORY

dřevodekory

dýha dub bukolše

 - praktické díky integrovanému těsnění, které zabrání vniknutí vody 
nebo nečistot pod sokl a kuchyňskou skříňku

 - nenáročné na údržbu, snadná montáž
 - v široké škále trendových dekorů a ve výškách 80, 100, 120 a 150 mm

 - příprava výseků větracích otvorů pro vestavné  
spotřebiče

 - přípravu výřezu soklu pod myčku
 - konfigurátor výseků a výřezu soklů – rychlá a přesná 

objednávka nebo on-line kalkulace pro všechny typy 
soklů (k dispozici na www.kooplast.cz)

- součástí nabídky jsou i doplňky pro LED osvětlení 
soklů

 - lakování soklů vč. elementů na libovolný dekor RAL

metalické 

nerez broušený hliník broušený hliník natural hliník lesklý

wenge

zrcadlový efekt

calvados

základní 

antracitbílá mat bílá lesk černá mat

speciální

podélné drážkování



ÚCHYTOVÉ PROFILY

NABÍZENÉ DEKORY

bílá lesk

základní 

antracitčerná mat

 - nahrazují externí úchytky montované na dvířka, zásuvky

 - praktické řešení pro čistou linii moderního interiéru

 - výběr z atraktivních dekorů, celohliníkové provedení profilů

 - součástí nabídky také profily s integrovaným LED osvětlením

metalické 

 - možnost objednání výseku větracích otvorů  
pro varnou desku

 - konfigurátor výseků do úchytových profilů – rychlá 
a přesná objednávka nebo on-line kalkulace  
pro úchytové profily S056 a S056/LED (k dispozici 
na www.kooplast.cz)

 - možnost dodání profilů na míru

- lakování úchytových profilů vč. elementů  
na libovolný dekor RAL

nerez broušený hliník broušený hliník natural
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TĚSNICÍ PROFILY

NABÍZENÉ DEKORY

dřevodekory

buk olše třešeň

 - široká nabídka rozměrů a dekorů

 - díky integrovanému těsnění zamezují vniknutí vody za linku a zapadávání 
nečistot za pracovní desku, vyrovnávají drobné nerovnosti zdí

 - profily je možné doplnit ukončovacími a rohovými elementy

 - součástí nabídky jsou také profily pro zádové panely
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- lakování těsnicích profilů na libovolný dekor RAL

metalické 

nerez broušený hliník broušený hliník natural

základní 

antracit transparentníbílá černá šedá



NÁBYTKOVÉ ROLETY

NABÍZENÉ PROVEDENÍ

 - pro praktické a funkční uzavření úložných prostor
 - vysoká variabilita provedení a možnosti použití
 - široká nabídka dekorů, systémů vedení i vyvažovacích mechanik

plastové rolety – variabilita systémů vedení, vyvažování a dekorů
 - výběr z různých šíří lamel (20, 25, 45, 50 mm) 
 - dekory: unibarvy, dřevodekory, metallic line – možnost lakování na libovolný dekor RAL

speciální rolety – pro nestandardní použití
 - komfort – elektroroleta (obsluha dálkovým ovladačem),
 - extrémní podmínky (požadavky, prostředí) – venkovní roleta
 - originalita, jedinečný estetický doplněk – fotoroleta

dřevěné rolety – přírodní stylové řešení interiéru
 - provedení dýha i masiv
 - možnost vlastního výběru dřeviny

hliníkové rolety – elegantní celokovové provedení
 - díky eloxovanému povrchu jsou vhodné i do koupelen a exteriérů
 - v nabídce i děrované lamely, které umožňují odvětrávání

skleněné rolety – unikátní designové provedení
 - exkluzivní design díky trendovým dekorům skel
 - precizní provedení, komfortní obsluha

KATALOG ROLETOVÝCH 
INSPIRACÍ 
 Nechte se inspirovat možnostmi využití  
nábytkových rolet v interiéru … 

  - příprava rolet na míru vč.zafixování roletového  
pancíře (pevné spojení jednotlivých lamel)

 - konfigurátor nábytkových rolet – rychlá a přesná 
objednávka nebo on-line kalkulace pro všechny typy 
nábytkových rolet (k dispozici na www.kooplast.cz)

 - lakování dekor RAL
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NEREZOVÉ DŘEZY

NABÍZENÉ VARIANTY

 - multifunkční nerezové dřezy v povrchové úpravě nerez broušený 

 - variabilní nastavení odkapávací plochy, posuvné krájecí prkénko  
a závěsné multifunkční misky umožňují plynulou přípravu pokrmů 

 - 3 výškové úrovně dřezu – variabilní příslušenství lze umístit  
do libovolné úrovně

dřez polohluboký
bez otvoru pro baterii

dřez polohluboký
s otvorem pro baterii

dřez hluboký 
bez otvoru pro baterii

dřez hluboký
s otvorem pro baterii

x

461

x

550

x

461

x

550
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

oboustranná  
přípravná  
deska

odkapávací 
deska

univerzální 
koš

multifunkční 
mísa



Šatní systém CASTELL
 - šatní systém doplněný obkladovými dřevěnými panely o síle 12–18 mm

 - jednoduché upevnění panelů na nosné hliníkové profily  
připevněné na zeď

 - do otvorů v profilech lze zavěsit libovolné doplňky  
podle individuálních požadavků zákazníka

 - ideální řešení úložných prostor ve vstupní části domu nebo bytu

1. uchycení nosných profilů na zeď

POSTUP MONTÁŽE

zeď

panel

zeď

panel

2. uchycení obkladových panelů na nosné profily
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Šatní systém ILOS
 - hliníkový šatní systém s variabilním vnitřním uspořádáním

 - kombinací nosných profilů a široké škály doplňků vytvoříte  
individuální šatní systém podle momentálních potřeb

 - nosné profily lze upevnit dvěma způsoby – do stěny nebo do stropu

35

67,6

8,3

uchycení skleněných a dřevěných polic

uchycení pro šuplíky (systém Babylon)

uchycení šatní tyče

ZPŮSOB MONTÁŽE

do zdi do stropu

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Šatní systém BABYLON
 - vnitřní vybavení do šatních skříní

 - doplňky je možné umístit do stávajících skříňových korpusů  
nebo lze kombinovat s šatním systémem Ilos

 - díky své modularitě a možnosti přizpůsobit se individuálním  
potřebám je tento systém vhodný do každého prostoru

VNITŘNÍ VYBAVENÍ
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KATALOG DESIGNOVÝCH INSPIRACÍ není prvním ani posledním inspirativním katalogem z dílny společnosti 
KOOPLAST, s.r.o. Navazuje na KATALOG ROLETOVÝCH INSPIRACÍ, který vznikl ve spolupráci se společností 
REHAU a je primárně věnován sortimentu nábytkových rolet. Na katalog roletových a designových inspirací 
bude volně navazovat KATALOG K20 – INSPIRACE, který je výhradně věnován modernímu hliníkovému 
systému K20. 

Všechny tři designové katalogy jsou zaměřeny na návrhy interiérů s využitím produktů a jedinečných služeb 
naší společnosti.

Závěrem bychom rádi poděkovali také Vám, našim zákazníkům, že nás svými dotazy a potřebami neustále 
nutíte být aktivní v oblasti vývoje a zavádění nových produktů a unikátních služeb.

Věříme, že i nadále pro Vás budeme inspirativní … Váš KOOPLAST, s.r.o.
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FIX-svařeno

vysoká funkčnost rolet  
díky svařenému pancíři

odvětrávání
výsek

elegantní způsob odvětrávání  
spotřebičů výsekem v soklu

 

designová úprava soklu  
pod myčku

lakování

vytvoření unikátního designu  
u všech našich profilů

na míru

příprava profilů  
na přesný rozměr

modul
 

forma dodání našich služeb  
pro použití v případě potřeby

konfigurace

on-line kalkulace  
a objednávka 24/7

servis

individuální přístup  
k zakázkám

termín dodání

zboží skladem 
dodání do 24 hodin

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


