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Filozofií dveřního systému bylo umožnit architektům a bytovým designérům 
komplexní designové sjednocení různých technických řešení interiérových 
dveřních otvorů jak otočných, tak posuvných.

DVeŘnÍ systéM je unikátní a je chráněn patentovým úřadem, celou řadou 
užitých a průmyslových vzorů.

V současné době řešení obsahuje ucelené řady pro:

• Otočné systémy

• Skleněné stěny

• Posuvné systémy

Skleněné stěny
V tomto katalogu se věnujeme skleněným stěnám v deseti základních  
sestavách, které vycházení z požadavků trhu.
Skleněné stěny jsou moderním prostředkem k rozdělení prostoru v interiéru. 
Vyrábí se z kaleného skla o tloušťce 8, 10 nebo 12 mm podle velikosti  
plochy skla.
V případě použití Grafoskla skleněné stěny plní funkci rozdělení prostoru  
a zároveň jsou velice pěkným doplňkem interiéru jak rodinného domu,  
tak kanceláří, recepcí, prodejních výloh a dalších míst.
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alfa – str. 4

epSilon – str. 12

Sigma – str. 20lambda – str. 18

beta – str. 6

Éta – str. 14

ypSilon – str. 22

gama – str. 8

kappa – str. 16

delta – str. 10
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alFa
Skleněná stěna

Sestava alfa se skládá z horního dveřního pantu s čepem, z madla  
a dveřního zavírače. 
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Grafosklo motiv Blob, možno sklo čiré, satináto nebo planibel bronz.
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Beta
Skleněná stěna

Sestava beta se skládá z horní kotvící lišty, horního dveřního pantu, 
madla a dveřního zavírače. 
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Grafosklo motiv Cross, možno sklo čiré, satináto nebo planibel bronz.
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Gama
Skleněná stěna

Sestava gama se skládá z horního U-profilu, horního pantu s protikusem, 
kliky Silver s protikusem Palm, dolního U-profilu a dveřního zavírače. 
kliku lze nahradit madlem.
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Grafosklo motiv magnolia 161, možno sklo čiré, satináto nebo planibel bronz.
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delta
Skleněná stěna

Sestava delta se skládá z horní kotvící lišty, horního pantu s protikusem,  
úchytu do zdi, madla, dolního U-profilu a dveřního zavírače. 
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Grafosklo motiv Olymp, možno sklo čiré, satináto nebo planibel bronz.
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ePSilOn
Skleněná stěna

Sestava epsilon se skládá z horní kotvící lišty, horního dveřního pantu  
s protikusem, rohové spojky, kliky Hero s protikusem Cube, dveřního zavírače 
a dolního U-profilu. kliku lze nahradit madlem.
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Sklo čiré, možno sklo satináto, planibel bronz nebo Grafosklo.
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éta
Skleněná stěna

Sestava Éta se skládá z horní kotvící lišty, 2x úchytu do zdi pro dvě skla, 
horního pantu s protikusem, rohové spojky s dorazem, madla, dveřního 
zavírače a dolního U-profilu. madla lze nahradit za kliku.
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Grafosklo motiv modern, možno sklo čiré, satináto nebo planibel bronz.
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kaPPa
Skleněná stěna

Sestava kappa se skládá z horní a spodní kotvící lišty.
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Grafosklo motiv Birch 199, možno sklo čiré, satináto nebo planibel bronz.



18

lamBda
Skleněná stěna

Sestava lambda se skládá z horní kotvící lišty, horního dveřního pantu  
s protikusem, spojky rohové, kliky Silver s protikusem Palm, dveřního zavírače  
a dolního U-profilu. kliku lze nahradit madlem.
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Grafosklo motiv City, možno sklo čiré, satináto nebo planibel bronz.
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SiGma
Skleněná stěna

Sestava Sigma se skládá z horní kotvící lišty, 2x horního dveřního pantu 
s protikusem, kliky Silver s protikusem Palm, 2x dveřního zavírače,  
dveřní západky. kliku lze nahradit madlem.
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Grafosklo motiv Shy, možno sklo čiré, satináto nebo planibel bronz.
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yPSilOn
Skleněná stěna

Sestava ypsilon se skládá z horní kotvící lišty, 2x horního pantu  
s protikusem, madel, 2x dolního U-profilu a 2x dveřní zavírač.  
madla lze nahradit klikou.
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Sklo planibel bronz, možno sklo čiré, satináto nebo Grafosklo.
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kování pro celoskleněné dveře

madlO Hk 550 
(rozteč 550 mm, délka 700 mm)
Z8021006

madlO Hk 800 
(rozteč 800 mm, délka 950 mm)
Z8021008

madlO HR 400
(rozteč 400 mm, délka 600 mm)
Z8021011

madlO HH 300 leSk
(rozteč 300 mm, délka 500 mm)
Z8021002

madlO HH 300
(rozteč 300 mm, délka 500 mm)
Z8021003

madlO Hk 400
(rozteč 400 mm, délka 500 mm)
Z8021004

madlO CH 300
(rozteč 300 mm, délka 320 mm)
Z8021001

madlO Hk 300
(rozteč 300 mm, délka 400 mm)
Z8021005

madlO Hk 600 
(rozteč 600 mm, délka 750 mm)
Z8021007

madlO Hk 1175 se zámkem
(rozteč 1175 mm, délka 1500 mm)
Z8021009

madlO Ruler al elox 
(délka 150 mm) V58mR150e; 
(délka 300 mm) V58mR300e;
(délka 450 mm) V58mR450e

madlO Hk 1650 se zámkem
(rozteč 930+720 mm, 
délka 1800 mm) Z8021010
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madlO CH 762 
(rozteč 762 mm, délka 800 mm)
Z8021014

madlO CH 1162 
(rozteč 1162, délka 1200 mm)
Z8021015

madlO tH 1000 al elox
(rozteč nastavitelná,  
délka 1000 mm) Z8021012

madlO dk 568
(rozteč 568 mm, délka 600 mm) 
Z8021016

madlO Ok 600
(rozteč 600 mm, délka 800 mm)
Z8021013

madlO ell al elox
(délka 200 mm) V58me200e
(délka 400 mm) V58me400e

madlO ell al polyuretan 
(délka 200 mm) V58me200k
(délka 400 mm) V58me400k

miSka BaSiC
(průměr 58 mm)
Z8022001

madlO manGO bez zámku
Z8021017

manGO tiP
Z8020006

madlO manGO se zámkem
Z8021018

miSka SqUaRe
(délka 50,5 mm)
Z8022002

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.
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miSka WindOW
(délka 160 mm)
Z8022004

miSka BOny 
(délka 150 mm)
Z8022007  

úCHyt naVe 
(rozteč 48,5 mm, délka 73 mm)
Z8023006

úCHyt nOe
(průměr 37,5 mm)
Z8023001

úCHyt SHiP 
(rozteč 160 mm, délka 185 mm)
Z8023004

úCHyt BeRRy
(průměr 32 mm)
Z8023005

úCHyt Hat
(průměr 35 mm)
Z8023003

úCHyt CaP
(průměr 43 mm)
Z8023002

PROtikUS SHaRP al elox 
Z8020007

miSka SUn 
(průměr 65 mm)
Z8022005

miSka Bed
(délka 150 mm)
Z8022003

miSka SimPle
(průměr 65 mm)
Z8022006
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PROtikUS SHaRP
Z8020008

PROtikUS mOOn
Z8020003

PROtikUS Palm
Z8020002

maGnetik tiP 
Z8020009

PROtikUS CUBe
Z8020004

klika HeRO Z8000005 klika HeRO se zámkem Z8000006

klika inSPiRO Z8000003 klika inSPiRO se zámkem Z8000004

klika SilVeR Z8000001 klika SilVeR se zámkem Z8000002

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.
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klika SHaRP al elox Z8000011

klika SHaRP s WC zámkem al elox Z8000015 klika SHaRP Z8000012

klika SHaRP pro FaB al elox Z8000013

klika SHaRP pro FaB Z8000014 klika SHaRP s WC zámkem Z8000016

klika maGnetik bez zámku al elox Z8000017 klika maGnetik s WC zámkem al elox Z8000018
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Pant line Z8010001 Pant StOne Z8010002

Pant Penta Z8010003 Pant SeRial Z8010004

Pant HORiZOnt al elox Z8010014Pant HORiZOnt al vzhled nerez Z8010015

Pant dVeřní OtOčný sklo-zeď Z8050080 Pant dVeřní OtOčný sklo-zeď vyosený Z8050082

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.
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Pant ROHOVý dVeřní OtOčný sklo-sklo Z8050088 Pant dVeřní Fixní sklo-zeď Z8050086

Pant HORní dVeřní Z8050020

Pant HORní leVý PROtikUS sklo-sklo-roh Z8050060

Pant HORní dVeřní ZaOBlený   Z8050021

Pant HORní leVý PROtikUS ZaOBlený 
sklo-sklo-roh  Z8050061

Pant HORní PRaVý PROtikUS ZaOBlený 
sklo-sklo-roh Z8050066

Pant HORní PRaVý PROtikUS sklo-sklo-roh Z8050065
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Pant HORní PROtikUS sklo-sklo Z8050040 Pant HORní PROtikUS ZaOBlený sklo-sklo  Z8050041

Pant HORní PROtikUS sklo-zeď Z8050030 Pant HORní PROtikUS ZaOBlený sklo-zeď Z8050031

Pant dOlní dVeřní Z8050001 Pant dOlní dVeřní ZaOBlený Z8050002

Pant HORní OBOUStRanný sklo-sklo-roh Z8050070

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.

Pant dVeřní OtOčný sklo-sklo Z8050084
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SPOjka l sklo-sklo Z8052040

Pant ReVOlta sklo-zeď s hydraulikou  Z8010010
Pant ReVOla sklo-zeď bez hydrauliky  Z8010011

Pant ReVOlta sklo-sklo s hydraulikou  Z8010012
Pant ReVOlta sklo-sklo bez hydrauliky  Z8010013

Pant VeRtiCal al elox Z8010016 Pant VeRtiCal Z8010017

Pant Flat Z8010005

SPOjka ROHOVá   Z8052001 SPOjka ROHOVá s dorazem Z8052010
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SPOjka t sklo-sklo Z8052050 SPOjka čtyř Skel Z8052030

SPOjka dVOU Skel  Z8052020 úCHyt dO Zdi pro 2 skla  Z8051010

dVeřní ZáPadka Z8054040
PROtikUS k dVeřní ZáPadCe Z8054041

úCHyt dO Zdi pro jedno sklo  Z8051001

Zámek BOční   Z8054005 PROtikUS k BOčnímU ZámkU   Z8054015

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.
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Zámek dO Země VeRtikální + PROtikUS 
pro otočné dveře   Z8054027

PROtikUS k VeRtikálnímU ZámkU dO Země
pro posuvné dveře   Z8054028

Zámek HORiZOntální Z8054025 PROtikUS k HORiZOntálnímU ZámkU Z8054030

čeP HORní StROP Z8050050 čeP dOlní dVeřní Z8050010

U PROFil pro fixní sklo 20x20x2 mm Z8053020 U PROFil pro fixní sklo 20x30x2 mm Z8053025
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Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.

SamOZaVíRač FRee dolní  Z8055020

kOtVíCí lišta Z8053001

SamOZaVíRač Z8055001 do 80 kg; Z8055005 do 100 kg;
 Z8055010 do 120 kg

SamOZaVíRač FRee horní Z8055025

kRytka kOtVíCí lišty Z8053010 kRytka čelní 20x20 mm  Z8053030 kRytka čelní 20x30 mm Z8053031

Zámek key sklo-zeď Z8054036 Zámek key sklo-sklo Z8054037 VOdíCí tRn na dVeře sklo Z7070012
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