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Uvedené rozměry tabulí jsou přibližné, mohou se nepatrně lišit.

Velikost tabule : 1,05 x 0,81 m / 0,80 x 0,80 m
Hmotnost tabule : 6,4 kg / 4,8 kg
Počet tabulí v bedně : 25 / 30 kusů
Hmotnost bedny : 160 kg / 145 kg

KOKOMO je jednou z nejstarších hutí na světě, která vyrábí skla pro vitráže a tiffany techniku. Již
slavný L.C.Tiffany byl význačným zákazníkem u sklářské hutě KOKOMO. Sklo od firmy KOKOMO
se vyznačuje mimořádnou a jedinečnou brilancí, mnoho barevných odstínů se vyrábí v několika
provedení povrchových struktur.
Široká paleta barev, především u transparentních a polotransparentních barev nachází uplatnění u
luxusních dveřních výplní.

Použití KOKOMO skla pro krásné repliky starých lamp podle vzoru L.C.Tiffanyho je spojeno vždy
s úspěchem a líbivostí vyrobeného stínítka.

Popis
i irizované
G hrubá strukrura / Granit
R hrubá vlna / Ripple
L průhledné / transparentní
LL velmi průhledné
SCP “skvrnité” / Mottle



G r u p p e

®Provetro KOKOMO

44 Uvedené rozměry tabulí jsou přibližné, mohou se nepatrně lišit.

75 101 10
modrá ocelová / čirá

75 102 00
hnědá / bílá

75 103 00
hnědá tmavá /
jantarová / bílá

75 104 00
tyrkysová modrá /
hnědá

75 105 00
žlutá / jantarová / bílá

75 106 00
modrá nebeská /
fialová

75 109 00
zelená / modrá světlá

75 110 00
modrá světlá / bílá

75 112 00
jantarová / opálová
čirá

75 113 00
zelená trávová /
hnědá / jantarová

75 113 10
zelená trávová /
hnědá / jantarová

75 114 00
zelená / hnědá

75 115 00
modrá nebeská /
zelená / červenohnědá

75 116 00
zelená trávová /
šeříková

75 118 00
zelená trávová /
jantarová světlá

75 119 00
modrá královská
světlá / tmavá

75 119 01
modrá královská
světlá / tmavá

75 119 10
modrá královská
světlá / tmavá

75 120 00
žlutozelená / zelená
listová

75 123 00
čirá / jantarová

75 124 00
žlutozelená / zelená
listová

75 125 00
fialová / bílá

75 125 10
fialová / čirá

75 126 00
béžová světlá

75 127 00
zelená mořská / bílá

75 128 00
modrá světlá / tmavá /
bílá

75 129 00
růžová pastelová /
modrá / jantarová



KOKOMO

45

G r u p p e

®Provetro

Uvedené rozměry tabulí jsou přibližné, mohou se nepatrně lišit.

75 131 00
bílá bledá

75 132 00
modrá nebeská /
šeříková tmavá

75 133 00
modrá / fialová / bílá

75 134 00
levandulová / bílá /
šeříková

75 135 00
zelená trávová světlá
/ bílá

75 136 00
modrá tyrkysová

75 137 00
šedá / bílá

75 140 00
lilková / čirá

75 141 00
modrá ocelová / bílá

75 142 00
zelená lesní

75 144 00
zelená / modrá světlá

75 145 00
modrá světlá /
jantarová

75 146 00
modrá jednobarevná

75 147 10
šedá kouřová / čirá

75 149 00
lilková / jantarová

75 149 10
fialová světlá / žlutá

75 150 00
tyrkysová modrá /
hnědá

75 151 00
žlutozelená
jednobarevná

75 152 00
modrá / fialová / bílá

75 153 00
tyrkysová modrá /
hnědá

75 156 00
hnědá světlá / tmavá /
transparentní

75 157 00
modrá světlá / tmavá /
čirá

75 158 00
modrá královská
světlá / tmavá

75 159 00
zelená listová / bílá

75 160 00
žlutozelená / zelená
listová

75 162 00
modrá nebeská /
fialová / čirá

75 163 00
modrá nebeská /
béžová světlá

75 167 00
zelená světlá / bílá
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75 168 00
zelená listová / bílá

75 171 00
modrá světlá / tmavá
/ čirá

75 172 00
modrá světlá / tmavá

75 174 00
zelená světlá / modrá
nebeská

75 175 00
fialová tmavá / modrá
/ bílá

75 176 00
jantarová / zelená
trávová

75 178 00
modrá ocelová

75 180 00
modrá / zelená

75 181 00
tyrkysová
jednobarevná

75 182 00
béžová světlá / čirá

75 185 00
žlutozelená

75 186 00
zelená lesní / čirá

75 188 00
zelená / jantarová
tmavá

75 189 00
modrá světlá / tmavá
/ bílá / čirá

75 190 00
zelená pastelová /
jantarová / bílá

75 191 00
tyrkysová / hnědá

75 192 00
zelená / hnědá

75 195 00
modrá nebeská /
zelená / červenohnědá

75 196 00
zelená tmavá /
tyrkysová hnědá

75 197 00
jantarová světlá / čirá

75 198 00
bílá

75 199 00
zelená lesní

75 200 00
žlutozelená

75 201 00
modrá / zelená

75 204 00
fialová / zelená
trávová

75 205 00
fialová / zelená
trávová

75 206 00
modrá / zelená

75 206 10
modrá / zelená
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75 211 00
zelená lesní

75 301 00
červená / žlutá /
transparentní

75 303 00
zelená / červená rez /
bílá

75 304 00
červená rez / bílá

75 207 00
modrá / fialová /
zelená / jantarová

75 209 00
modrá / zelená

75 210 00
čirá

75 305 00
oranžová / bílá

75 306 00
červená / čirá

75 307 00
žlutá / bílá

75 308 00
červená / bílá

75 309 00
zelená / červená rez /
čirá

75 310 00
červená / bílá

75 311 00
oranžová / bílá

75 312 00
zelená / červená rez /
čirá

75 313 00
modrá / fialová /
zelená / jantarová

75 315 00
červená rez / červený
okr / transparentní

75 317 00
žlutá / čirá

75 401 10
červená

75 402 00
oranžová
jednobarevná

75 502 00
modrá světlá / růžová
/ jantarová světlá

75 503 00
zelená světlá / modrá
nebeská / růžová

75 508 00
bílá / růžová / čirá

75 511 00
modrá světlá / tmavá
/ růžová

75 518 00
červená rez / bílá

75 522 00
žlutá / růžová
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75 990 00
KOKOMO vzorkovnice

75 100 20
KOKOMO Pony-Crate
cca 52 ks 40 x 45 cm


