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Firma “J.A.P.“ spol. s r.o. byla založena v roce 1991.
Své sídlo má v Přerově, ulice Nivky 67, a vzorkovny v Praze,  
Bassově ulici č. 12, v Přerově Nivky 67.
V Bratislavě má firma pobočku J.A.P. Slovakia, ul. Zadunajská  
cesta 12.

Filozofií společnosti je dodávat na trh stavební prvky vysoké kvality 
s nápaditým designem pro komfortní bydlení.
Naše společnost nabízí zákazníkům široký výběr dveřních systémů 
otočných i posuvných, skleněné interiérové prvky jako jsou skleněné 
stěny, celoskleněné dveře nebo designové sklo Grafosklo, nerezové 
zábradlí, stahovací schody, interiérová a exteriérová schodiště.

Výrobky společnosti J.A.P. jsou dodávány kromě České republiky 
také téměř do celého světa – Slovensko, Rakousko, Itálie, Slovinsko, 
Dánsko, Polsko, Maďarsko, Španělsko, Portugalsko, Rusko, Kana-
da, Izrael, Filipíny, USA, Lotyšsko, Kazachstán, Německo, Anglie, 
Švédsko, Finsko, Mongolsko, Bulharsko, Rumunsko, Irsko, Bosna 
a Hercegovina. 

Společnost J.A.P. usiluje o vysokou úroveň v procesním řízení a ří-
zení jakosti, čehož dokladem je ISO 9001:2008, navíc některé 
výrobky mají certifikáty zkoušky kvality i ze zahraničí.





Dveře Master
Tradiční vzory a modely dveří jsou všude kolem nás. Ale unikátní dveře Master byly navrženy tak, 
aby mohly spoludotvářet interiér vašeho domova.
Hliníkové profily, které tvoří rám dveří jsou oboustranně opláštěné různými moderními materiály 
dle vaší volby – sklo, laminát nebo kovolaminát o tloušťce 4 mm.
Vnitřní prostor mezi dvěma plášti je vyplněn extrudovaným polystyrénem.
U dveří Master nabízíme i designové členění venkovního opláštění, a to jak horizontálně tak ver-
tikálně, kdy takto vzniklá jednotlivá pole mohou být vyplněna různými materiály.
Profil těchto dveří je vyroben z eloxovaného hliníku nebo může mít komaxitovou povrchovou úpra-
vu dle vzorníku barev RAL.
Dveře Master mají zvukovou izolaci 34 dB, zkoušku mechanických vlastností a nabízíme je ve va-
riantě posuvné bezpolodrážkové nebo otočné bezpolodrážkové i polodrážkové.
Díky našim výrobním možnostem nabízíme dveře až do výšky 3700 mm.





Otočné dveře Master 25/15 ve skryté zárubní Aktive 25/15 
a posuvné dveře Master 40/00 ve stavebním pouzdru Aktive Standard. Barva RAL 8002.



Skrytá zárubeň Emotive 47/15 s reverzním otvíráním a otočné dveře Master 62. Barva RAL 9005.

Dvoukřídlý posuvný sytém TRIx HEAVy v bílém komaxitu a dveře Master 40/00. Barva RAL 9003.



Skrytá zárubeň Aktive 40/00 
s otočnými dveřmi Master 40/00.

Motiv Grafosklo D38.





Skryté zárubně Emotive s reverzním otvíráním 
a otočnými dveřmi Master 47/15.

Barva RAL 7006.



Dvoukřídlý posuv TRIx ONE s fixními stěnami 
Strong s pískovanými skly a posuvné dveře 
Master 40/00.





Skrytá zárubeň Aktive a otočné dveře Master 40/00. Barva RAL 7006.

Stavební pouzdro Aktive Komfort s posuvnými dveřmi Master 40/00. Barva RAL 8024.



Skrytá zárubeň Aktive 
bez nadpraží a dveře 

Master 40/00.
Grafosklo motiv dýha.





Skrytá zárubeň Aktive 
a dveře Master 40/00.

Barva RAL 9005.



Skrytá zárubeň Aktive 40/00 
a dveře Master 40/00.

Barva RAL 9003.



Stavební pouzdro Aktive Standard  
a posuvné dveře Master 40/00.
Barva RAL 7005.





Dveře Strong
Minimalistický prosklený model dveří Strong dostal do vínku spojení skla s hliníkovým profilem, 
který tvoří rám dveří a ve středové části je skleněná výplň, která může být tvořena sklem nebo 
sklem s grafikou – Grafosklo.
Dveře nabízíme otočné i posuvné v bezpolodrážkovém provedení. 
Profil těchto dveří je vyroben z eloxovaného hliníku nebo může mít komaxitovou povrchovou úpra-
vu dle vzorníku barev RAL.
I u tohoto modelu dveří je možnost nabídnout designové výšky až do 3700 mm.





Posuvný systém Premium a dveře Strong, sklo planibel šedý.



Posuvný systém TRIx ZERO  
v černém komaxitu  

a posuvné dveře Strong, 
sklo planibel šedý, 

pískovaný motiv D128.



Posuvný systém TRIx HEAVy v černém komaxitu a posuvné dveře Strong, sklo planibel bronz.

Skrytá zárubeň Aktive a otočné dveře Strong, sklo planibel šedý.



Stavební pouzdro Aktive Komfort 
a posuvné dveře Strong, sklo planibel modrý.





Posuvný systém Premium a posuvné dveře Strong, 
sklo planibel bronz.
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Posuvný systém Premium a posuvné dveře Strong, 
sklo pískované motiv D08.



Posuvný systém Premium 
a posuvné dveře Strong, 

sklo planibel šedý.





Skrytá zárubeň Aktive
 bez nadpraží 

a otočné dveře Strong, 
pískovaný motiv D80.





Sídlo společnosti:
"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: 581 587 811, fax: 581 587 871, e-mail: jap@japcz.cz

www.japcz.cz

Vzorkovny:
J.A.P. – Bassova 12, 190 00 Praha 9 – Vysočany

tel.: 283 890 088, e-mail: obchod@japcz.cz
www.jap-praha.cz

“J.A.P.” spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: 581 587 811, fax: 581 587 871, e-mail: jap@japcz.cz

www.japcz.cz

J.A.P. Slovakia s.r.o. – Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
tel.: +421 263 530 368, fax: +421 263 530 366, e-mail: obchod@jap.sk

www.jap.sk

www.skrytazaruben.cz
www.japarchitekt.cz


