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1

novinka

K20 SYSTÉM   

Typy profilů/použití:

profil základní 
• svislé konstrukce
• vodorovné konstrukce 

bez použití výplní
1:2

profil pro vnitřní výplně
• vodorovné konstrukce 

s vnitřní (zapuštěnou) 
výplní

1:2 umístění vnitřní výplně  

profil 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

art. 
číslo popis nákres vnějsí rozměry (mm)  

(š x v x hl) objedn. číslo dekor
balení

ks

K
20

/S
1

konferenční stolek 
pro horní výplň vnější

600 x 400 x 600 K20/S1/60 černá

1 set

800 x 450 x 800 K20/S1/80 černá

K
20

/S
3 pracovní stůl 

pro horní výplň vnější, 
spodní výplně vnitřní                                                               
- pro šířku 1200: šířka polic 350 mm                   
- pro šířku 1500: šířka polic 450 mm

1200 x 800 x 600 K20/S3/120 černá

1 set

1500 x 800 x 600 K20/S3/1500 černá

K
20

/S
4

koupelnový stůl 
pro horní výplň vnější, spodní výplň 
vnitřní

900 x 810 x 500 K20/S4/90 černá

1 set

1100 x 810 x 500 K20/S4/110 černá

1.   Modul K20 systém – NOVINKA 
– typizované modulové sestavy

Obsah balení: hliníkové profily na míru (částečně smontované), spojky, záslepky, bez výplní modul
 

nabízíme

    Vám více …termín dodání do 7 pracovních dnů od objednání

K20 SYSTÉM –  3 varianty dodání 
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novinka

art. 
číslo popis nákres vnějsí rozměry (mm)  

(š x v x hl) objedn. číslo dekor
balení

ks

K
20

/R
1 komínový policový regál  

pro všechny výplně vnitřní               
(vnitřní výška mezi policemi 350 mm)          
- pro výšku 1500: 5 polic                            
- pro výšku 1870: 6 polic

400 x 1500 x 400 K20/R1/150 černá

1 set

400 x 1870 x 400 K20/R1/187 černá

K
20

/R
2 policový regál 

pro všechny výplně vnitřní               
(vnitřní výška mezi policemi 350 mm)          
- pro výšku 1500: 5 polic                            
- pro výšku 1870: 6 polic

1600 x 1500 x 400 K20/R2/150 černá

1 set

1600 x 1870 x 400 K20/R2/187 černá

K
20

/P
1

nástěnná police
pro výplně vnitřní

600 x 250 x 250 K20/P1/60 černá

1 set

800 x 250 x 250 K20/P1/80 černá

K
20

/P
2

police pod korpus 
pro výplň vnitřní

600 x 250 x 350 K20/P2/60 černá

1 set

900 x 250 x 350 K20/P2/90 černá

K
20

/V
1

věšák    
- šířka 900: 6 háčků                                       
- šířka 1200: 9 háčků

900 K20/V1/90 černá
1 set

1200 K20/V1/120 černá

K
20

/V
2

věšák s odkládací policí  
- šířka 900: 6 háčků                                       
- šířka 1200: 9 háčků

900 x 250 x 250 K20/V2/90 černá

1 set

1200 x 250 x 250 K20/V2/120 černá

K
20

/B
1

botník 
(výška nožek 80mm) 1100 x 300 x 300 K20/B1/110 černá 1 set

K
20

/V
W

vinotéka 
pro 10 lahví 580 x 305 x 130 K20/VW/58 černá 1 set

K
20

/V
R

vinotéka 
pro 12 lahví 450 x 300 x 120 K20/VR/45 černá 1 set
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2.   K20 systém na míru – NOVINKA

– sestavu připravíme na míru dle vašeho zadání
– dodání samostatné konstrukce, bez výplní 
– pro objednání je možné využít konfigurátor K20 systému  

na míru

nabízíme

    Vám více …

termín dodání do 7 pracovních dnů od objednání

VHODNÉ PRO JEDNODUCHÉ KONSTRUKCE 

Pro objednání K20 systému 
potřebujete jen:
 – typ konstrukce
 – umístění výplní
 – požadované vnější rozměry
 – možnost nakonfigurovat předpřipravené  

typizované moduly

… rychlá a přesná forma  
on-line objednávky 
na www.kooplast.cz

 

Konfigurátor K20 systému

konfigurace

nabízíme

    Vám více …
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na míru

nabízíme

    Vám více …

3.   K20 systém zakázková výroba – NOVINKA

Použití K20 systému 

– vhodný do všech typů interiérů  (kuchyně, obývací pokoje, koupelny, předsíně,…)
– pomocí hliníkových profilů a spojek můžete vytvořit rozmanité konstrukce v horizontální i vertikální rovině 
– neomezené využití – doplněk klasického nábytku nebo samostatný regálový či policový systém
– skrytý závěsný systém pro upevnění na stěnu, konstrukce bez viditelných spojů
– lze kombinovat s materiály z MDF, dřevotřísky, skla v síle 15, 16, 18 a 19 mm

–  individuální výroba podle požadavků

–  na základě zaslaných nákresů zpracujeme cenovou nabídku  
 podle konkrétních požadavků

–  vhodné pro atypické konstrukce 

Pro objednání a kalkulaci potřebujeme:
 – nákres s vyznačením základních rozměrů  

(šířka, výška, hloubka)

 – vyznačení ostatních rozměrů  
(výška nohy, umístění podpor (trnoží))

 – typ uchycení (v případě zavěšení konstrukce na zeď)

 – umístění výplní (výplně nejsou součástí dodání)

termín dodání do 7 pracovních dnů od schválení výkresu


