
BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



Historie firmy a její vývoj

 Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtman-
stvím v Tišnově, začal jako truhlář podnikat Josef Gerbrich (1870). Od té doby tradice truhlářské výroby nebyla přerušena.

 Současnou firmu založil Jaroslav Gerbrich se synem Radimem Gerbrichem. Společnost se v současné době zabývá 
výrobou interiérových, protipožárních a bezpečnostních dveří včetně obložkových zárubní. Výrobní program je přizpůsobený
i pro výrobu atypických výrobků včetně rámových stěn. Výroba probíhá v nově postaveném výrobním závodě vybaveném nejmo-
dernějšími technologiemi.

 Společnost GERBRICH s.r.o. při výrobě klade velký důraz na kvalitu, precizní zpracování materiálů a individuální přístup 
k zákazníkům. K výrobkům poskytuje automaticky servis jako je: poradenská činnost, cenové nabídky, zaměření, doprava, mon-
táž, záruční i pozáruční servis.

 Naše výrobky můžete vidět na našich vzorkových prodejnách nebo navštívit některého z mnoha našich obchodních 
partnerů. Kontakty a další informace o společnosti  naleznete na www.gerbrich.cz. 

 Spokojenost našich zákazníků nám umožnila  získat dlouholetou tradici a proto doufáme, že i Vy se stanete našimi  
spokojenými zákazníky.
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Bezpečnostní dveře a zárubně třídy 2 - typ G07

Konstrukce dveří
Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na zámkové straně je použit tříbodový zámek WACHETTE X 57 
umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Na pantové straně jsou dveře osazeny třemi kusy 3D seřiditelných závěsů, umož-
ňující snadné seřízení + 3 pasivní  trny o průměru 10 mm zabraňující vysazení dveří. Při montáži dveří do prostor se zvýšenou vlh-
kostí nebo do jednostranně vytápěných prostor doporučujeme zabudovat do dveří mechanismus pro dodatečné seřízení dveří.

Technické údaje
Bezpečnostní třída 2
Protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw = 31 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné, nebo s vyšší zvukovou neprůzvučností

www.gerbrich.cz

     * pasivní bezpečnostní trn bránící vysazení dveří, 3D seřiditelný závěs
 ** bezpečnostní zámek a kování
*** aktivní bezpečnostní trn bránící vysazení dveří

*

**

***
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Certifikovaný český výrobek - záruka 3 roky

Montáž bezpečnostních dveří lze provádět do
- bezpečnostní a protipožární ocelové zárubně (dodáváme včetně těsnění)
- ocelové stávající zárubně (nutno konzultovat s naším technikem). Ocelovou zárubeň lze navíc obložit jednostranným dřevěným
  obkladem z pohledu chodby.
- dřevěné obložkové zárubně (jedná se o speciální dřevěnou zárubeň naší výroby). Stavební otvor pro tuto dřevěnou obložkovou
  zárubeň = šířka stavebního otvoru je světlost dveří + 12 cm. Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy
  (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm). 
Montáž bezpečnostních uzávěrů musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Povrchové úpravy
fólie, CPL laminát, HPL laminát, stříkané barvou v odstínech RAL, přírodní dýha, ALPI dýha aj.

www.gerbrich.cz

Rozměr dveří
80, 90/197

Bezpečnostní dveře 
třída 2

typ G07

Bezpečnostní
dřevěná oblož-
ková zárubeň 

třídy 2
síla zdi do 30 cm

7 800

8 500

8 500

9 000

9 500

11 000

12 000

14 000

15 000

7 600

7 900

8 400

8 600

8 600

8 900

9 200

10 200

10 600

Laminát CPL:
bílá, šedá, buk, dub, třešeň, 
javor, olše, ořech, wenge

Fólie:
základová + nástřik
v odstínu RAL

Dýha standard:
buk, dub, mahagon

Dýha výběrová:
dub, buk, mahagon, jasan, 
aningré, borovice, kotto, limba

Dýha výběrová:
olše, javor kanadský, bříza

Dýha výběrová:
třešeň, ořech, javor evropský

Dýha výběrová:
zebráno, jilm, merbau, 
bubingo, jatoba, padouk

Dýha výběrová:
wenge, teak, hruška,
indická jabloň

*

V nástřiku RAL nejsou naceněny metalické odstíny.
Např. 9006, 9007,.. Tyto odstíny je nutno individuálně nacenit.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

*

Fólie:
buk, dub, třešeň, javor

Jednostranný 
dřevěný obklad 
ocelové zárubně

1 850

2 000

2 250

2 500

2 800

3 000

3 100

3 800

4 000

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň
s těsněním + 2300 Kč

Příplatky:
Neprůzvučnost Rw 31 dB                 +         0 Kč
Neprůzvučnost Rw 34 dB                 + 1400 Kč
Neprůzvučnost Rw 39 dB                 + 1800 Kč
Kouřotěsnost                   +   600 Kč
Mechanismus pro dodatečné seřízení dveří        + 1500 Kč

K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím
je nutno objednat speciální práh s těsněním
nebo padací lištu.
Práh s těsněním                  +   450 Kč
Padací lišta                  + 1000 Kč

Doplňky:
Kukátko (stříbrné, zlaté)                                 +  150 Kč
Kukátko se jmenovkou hranaté (stříbrné)            +  400 Kč
Kukátko se jmenovkou kulaté (stříbrné)               +  500 Kč 
Bezpečnostní kování   dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB            dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře           dle výběru
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Bezpečnostní dveře a zárubně třídy 3 - typ G04

Konstrukce dveří
Masivní dřevěný rám z tvrdého dřeva se speciální výplní s požární odolností + ocelovou tahokovovou mříží nebo ocelovým plátem. 
Na zámkové straně dveří je použit tříbodový zámek WACHETTE X 57 umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Na panto-
vé straně jsou dveře osazeny třemi kusy 3D seřiditelných pantů a 6 pasivních trnů proti vysazení. Dveře mají již ve standardu 
speciální mechanismus na dodatečné seřízení dveří do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo do prostor jednostranně vytápěných.

Technické údaje
Bezpečnostní třída 3
Protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3, pro Slovenskou republiku i varianta EI 45 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw = 34 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné, nebo s vyšší zvukovou neprůzvučností

www.gerbrich.cz

     * pasivní bezpečnostní trn bránící vysazení dveří, 3D seřiditelný závěs
  ** bezpečnostní zámek a kování
*** aktivní bezpečnostní trn bránící vysazení dveří

*

**

***
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Certifikovaný český výrobek - záruka 3 roky

Montáž bezpečnostních dveří lze provádět do
- bezpečnostní ocelové protipožární zárubně (dodáváme včetně těsnění)
- ocelové stávající zárubně (nutno konzultovat s naším technikem). Ocelovou zárubeň lze navíc obložit jednostranným dřevěným
  obkladem z pohledu chodby.
Montáž bezpečnostních uzávěrů musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Povrchové úpravy
CPL laminát, HPL laminát, stříkané barvou v odstínech RAL, přírodní dýha, ALPI dýha aj.

Rozměr dveří
80, 90/197

Bezpečnostní třída 3
typ G04

10 000

10 000

10 500

11 000

12 500

13 500

15 500

16 500

Laminát CPL:
bílá, šedá, buk, dub, třešeň, 
javor, olše, ořech, wenge

Fólie:
základová + nástřik
v odstínu RAL

Dýha standard:
buk, dub, mahagon

Dýha výběrová:
dub, buk, mahagon, jasan, 
aningré, borovice, kotto, limba

Dýha výběrová:
olše, javor kanadský, bříza

Dýha výběrová:
třešeň, ořech, javor evropský

Dýha výběrová:
zebráno, jilm, merbau, bubingo, 
jatoba, padouk

Dýha výběrová:
wenge, teak, hruška,
indická jabloň

*

V nástřiku RAL nejsou naceněny metalické odstíny.
Např. 9006, 9007,.. Tyto odstíny je nutno individuálně nacenit.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

*

Jednostranný 
dřevěný obklad 
ocelové zárubně

2 000

2 250

2 500

2 800

3 000

3 100

3 800

4 000

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň
s těsněním + 2300 Kč

Příplatky:
Neprůzvučnost Rw 34 dB                 +         0 Kč
Neprůzvučnost Rw 38 dB                 + 1000 Kč
Kouřotěsnost                   +   600 Kč

K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím
je nutno objednat speciální práh s těsněním
nebo padací lištou   
Práh s těsněním                  +   450 Kč
Padací lišta                   +  1000 Kč

Doplňky:
Kukátko (stříbrné, zlaté)                                  +  150 Kč
Kukátko se jmenovkou hranaté (stříbrné)            +  400 Kč
Kukátko se jmenovkou kulaté (stříbrné)               +  500 Kč
Bezpečnostní kování             dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB             dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře            dle výběru
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Protipožární dveře plné - typ A1

30 - odolnost v minutách
DP3 - dveře s dřevěnou konstrukcí

Protipožární dveře plné hladké jsou vždy osazeny třemi kusy závěsů. Dveře jsou standardně osazeny protipožárním zámkem 
s roztečí 72 mm v provedení pro vložku FAB. Dveře lze vyrobit i s kartovým zámkem (hotelové pokoje aj.). Jednokřídlé dveře 
lze vyrobit i v bezfalcové variantě a to se skrytými 3D závěsy nebo pevnými viditelnými závěsy. Protipožární dveře jsme schopni 
vyrobit i v atypickém rozměru dle vašich potřeb. Individuální cenu atypických dveří vám rádi a zdarma zkalkulujeme v cenové 
nabídce dle vašeho zadání.

Základní značení protipožárních dveří
EW - požárně odolné
EI - požárně bezpečné
C - dveře se samozavíračem
S - kouřotěsné dveře

www.gerbrich.cz

Laminát CPL:
bílá, šedá, buk, dub, třešeň, 
javor, olše, ořech, wenge

Fólie:
základová + nástřik
v odstínu RAL

Dýha standard:
buk, dub, mahagon

Dýha výběrová:
dub, buk, mahagon, jasan, 
aningré, borovice, kotto, limba

Dýha výběrová:
olše, javor kanadský, bříza

Dýha výběrová:
třešeň, ořech, javor evropský

Dýha výběrová:
zebráno, jilm, merbau, 
bubingo, jatoba, padouk

Dýha výběrová:
wenge, teak, hruška,
indická jabloň

*

V nástřiku RAL nejsou naceněny metalické odstíny.
Např. 9006, 9007,.. Tyto odstíny je nutno individuálně nacenit.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

*

Fólie:
buk, dub, třešeň, javor

60, 70 165, 18511080, 90 125, 145

2 500

3 200

3 100

3 500

3 900

4 300

4 400

5 400

5 900

2 750

3 500

3 350

3 590

3 900

4 450

4 600

5 600

6 100

3 600

 4 400

4 200

4 500

5 000

 5 400

5 600

6 200

7 300

5 000

6 400

6 200

6 990

7 800

8 700

8 900

 11 200

12 200

5 800

7 000

7 000

7 400

8 200

9 100

9 400

11 400

12 400

Šířka dveří

A1 - EI 30 DP3
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Certifikovaný český výrobek - záruka 3 roky

Použití a montáž
Protipožární dveře interiérové se používají především jako vstupní dveře do bytů, propojení rodinného domu s garáží atd. Použití 
protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby.
Montáž protipožárních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy. Po ukončení montáže a následné kon-
trole požárního uzávěru musí být vystaven doklad o montáži a provozuschopnosti protipožárního uzávěru. Protipožární uzávěr 
musí být viditelně označen štítkem. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě. 
Povinností majitele protipožárního uzávěru je nechat si odbornou firmou protipožární uzávěr 1x ročně zkontrolovat. O této kon-
trole je proveden zápis.

Povrchové úpravy
fólie, CPL laminát, HPL laminát, stříkané barvou v odstínech RAL, přírodní dýha, ALPI dýha aj.

www.gerbrich.cz

Protipožární ocelová zárubeň s těsněním       + 1070 Kč

Příplatky:
Neprůzvučnost Rw 28 dB                 +   200 Kč
Neprůzvučnost Rw 31 dB                 +   400 Kč
Neprůzvučnost Rw 34 dB                 + 1400 Kč
Neprůzvučnost Rw 39 dB                 + 1800 Kč
Kouřotěsnost                   +   600 Kč

K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím
je nutno objednat speciální práh s těsněním
nebo padací lištou   
Práh s těsněním                  +   450 Kč
Padací lišta                   +  1000 Kč

Doplňky:
Kukátko (stříbrné, zlaté)                                  +  150 Kč
Kukátko se jmenovkou hranaté (stříbrné)            +  400 Kč
Kukátko se jmenovkou kulaté (stříbrné)               +  500 Kč
Bezpečnostní kování   dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB     dle výběru
Samozavírač      dle výběru
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Protipožární dveře prosklené - typ A3, A4, A5

www.gerbrich.cz

Protipožární dveře prosklené vyrábíme se třemi typy protipožárních skel:
- drátosklo (Pilkington) s odolností EW 30
- čiré sklo v síle 7 mm s odolností EW 30
- čiré sklo v síle 17 mm s odolností EI 30

Protipožární skla musí být vždy nesmazatelně označena protipožární odolností. Na protipožární skla je možné nalepit ochrannou 
bezpečnostní fólii v čirém nebo mléčném provedení.
Protipožární dveře prosklené lze vyrobit i ve variantě jako kouřotěsné, nebo se zvýšenou zvukovou neprůzvučností. Dále jsme 
schopni dveře vyrobit i v atypickém rozměru nebo s jiným typem prosklení. Jednokřídlé dveře lze vyrobit v bezfalcovém provedení 
a to se skrytými nebo viditelnými závěsy. Dveře jsou vždy osazeny třemi kusy závěsů. Ve dveřích je standardně použit zámek 
s roztečí 72 mm. Na žádost lze dveře osadit i kartovým systémem a dalšími doplňky.

A3 A4 A5
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Certifikovaný český výrobek - záruka 3 roky

www.gerbrich.cz

70

V nástřiku RAL nejsou naceněny metalické odstíny.
Např. 9006, 9007,.. Tyto odstíny je nutno individuálně nacenit.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

*

60

Fólie, CPL, 
RAL*

80

90

110

125

145

160

180

Dýha
dub, buk, jasan, anin-
gré, borovice, kotto, 

limba, mahagon

8 9008 000

EW 30 DP3 - drátosklo EW 30 DP3 - čiré sklo EI 30 DP3 - čiré sklo

7 300

Šířka dveří
A3 A4 A5 A3 A5

10 1009 200 8 500

A4

Fólie, CPL, 
RAL*

Dýha
dub, buk, jasan, anin-
gré, borovice, kotto, 

limba, mahagon

12 50010 600 9 100

A3 A4 A5 A3 A5

13 70011 900 10 300

A4

Fólie, CPL, 
RAL*

Dýha
dub, buk, jasan, anin-
gré, borovice, kotto, 

limba, mahagon

15 20012 600 10 500

A3 A4 A5 A3 A5

16 40013 800 11 700

A4

9 9008 800 7 500 11 10010 100 8 800 14 30012 100 9 300 15 60013 300 10 600 17 70014 500 10 700 18 90015 800 11 900

10 8009 500 7 600 12 30010 900 9 100 16 20013 400 9 400 17 70014 800 10 800 20 30016 300 10 700 21 70017 700 12 200

11 70010 200 7 800 13 20011 700 9 300 17 90014 800 9 600 19 50016 300 11 100 22 60018 200 10 900 24 10019 700 12 400

14 20012 200 8 700 15 60013 600 10 000 22 40018 100 10 500 23 80019 400 11 800 28 50022 500 11 800 29 80023 800 13 200

18 00016 500 14 800 20 00018 500 16 900 25 20021 900 18 400 27 10024 000 20 500 30 50026 000 21 100 32 30028 000 23 200

19 90017 800 15 200 22 20020 000 17 500 28 80024 300 18 800 31 10026 500 21 000 35 40029 200 21 500 37 70031 400 23 700

21 90019 200 15 500 24 40021 700 18 000 32 80027 100 19 100 35 30029 500 21 600 40 90032 900 21 800 43 30035 400 24 200

23 70020 700 15 900 26 30023 300 18 500 36 70030 000 19 500 38 90032 500 22 100 45 50036 700 22 100 48 10039 300 24 800

Doplňky protipožárních plných a prosklených dveří
K protipožárním dveřím si můžete doobjednat vodorovná i svislá kovová madla různých tvarů. Mechanické i elektrické samo-
zavírače, koordinátor postupného zavírání pro dvoukřídlé dveře. Panikový zámek, panikové kování, elektroprotiplech (domovní 
vrátný), kartový zámek, vložky FAB s různou třídou bezpečnosti, vícebodové zámky, přídavné zámky, padací lišty, prahy, bezpeč-
nostní kování aj.

Zárubně
Protipožární dveře lze dodat včetně ocelové protipožární zárubně, dřevěné obložkové zárubně, nebo dřevěné rámové zárubně 
ve stejném provedení jako jsou vyrobeny dveře. Profily a provedení rámových a obložkových zárubní si můžete prohlédnout
na našich internetových stránkách nebo vzorkových prodejnách.
Na internetových stránkách také naleznete rozměry stavebních otvorů.
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Atypické protipožární uzávěry

www.gerbrich.cz

Naše firma nabízí širokou škálu atypických protipožárních uzávěrů
- protipožární rámové stěny atypických tvarů, velikostí a provedení
- prosklené protipožární dveře s různým tvarem a velikostí prosklení
- kazetové protipožární dveře z masivního dřeva s profilovanými kazetami, nebo v provedení s nalepovacími rámečky rozmanitých
  tvarů a provedení
- repliky historických dveří včetně atypických profilovaných zárubní dle vaší výkresové dokumentace či vámi dodaného vzorku
- ocelové protipožární uzávěry

Dále nabízíme výrobu protipožárních dveří v atypických rozměrech dle potřeby vaší stavby. Bezfalcové provedení protipožárních 
uzávěrů se skrytými 3D závěsy či pevnými viditelnými závěsy. Kouřotěsné, protihlukové uzávěry aj.

Odborné poradenství, zaměření stavby a cenovou kalkulaci provádíme zdarma.po
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Dřevěné protipožární obložkové zárubně

Dřevěné protipožární obložkové zárubně dodáváme se třemi závěsy, protiplechem a těsněním. Standardní profil obložky je 
6,5 cm s oblými hranami. Zárubně jsou dodávány samostatně v kartónových obalech. Součástí balení zárubní je i protipožární 
hranol, který se osazuje do zárubně při její montáži na stavbě. Montáž dřevěné protipožární zárubně musí provádět pouze 
výrobce nebo jím proškolené firmy.
Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm. 
Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy  (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

Dřevěné protipožární obložkové zárubně lze vyrobit maximálně do výšky 250 cm a šířky 180 cm. Příplatek za atypický rozměr 
vám individuálně naceníme. Protipožární obložkovou zárubeň pro jednokřídlé dveře lze dodat v bezfalcovém provedení se skry-
tými nebo viditelnými závěsy. Za příplatek lze dodat atypický profil obložky (8 cm a 10 cm) v provedení ostrohranné, zaoblené
a profilované. Ceny těchto provedení jsou individuální dle cenové nabídky.

Profily dřevěných protipožárních obložkových zárubní  si můžete prohlédnout na našich vzorkových prodejnách.

Laminát 
CPL:

bílá, šedá, buk, 
dub, třešeň, 
javor, olše, 

ořech, wenge

Lakované
  RAL*

Zárubně pro
jednokřídlé

dveře
60-90/197cm

Zárubně pro
dvoukřídlé

dveře
125-185/

197cm

Dýha:
dub, buk,
mahagon

Dýha:
třešeň, jasan, 

javor, olše,
bříza, ořech

Dýha:
zebráno,

jilm,
hruška

Dýha:
wenge, 

teak, indická 
jabloň

V nástřiku RAL nejsou naceněny metalické odstíny. Např. 9006, 9007,.. Tyto odstíny je nutno individuálně nacenit.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

*

Fólie:
buk, dub, 
třešeň, 

javor

3 950

4 200

4 400

4 650

5 100

4 400

4 750

4 950

5 350

4 200

4 400

4 550

4 750

5 200

4 500

4 800

5 000

5 300

4 750

 4 950

5 150

5 350

5 850

 5 150

5 450

5 650

5 950

5 600

5 800

6 000

6 200

6 500

6 200

6 400

 6 600

6 800

5 900

6 100

6 500

6 700

7 000

6 500

6 800

7 000

7 200

Tloušťka 
zdi (cm)

3 700

3 800

3 900

4 000

4 200

4 000

4 050

4 150

4 250

3 550

3650

3 750

3 850

4 100

3 750

3 900

4 000

4 100

7 - 15

15,5 - 25

25,5 - 35

35,5 - 45

45,5 - 55

7 - 15

15,5 - 25

25,5 - 35

35,5 - 45

5 950 5 900 6 550 7 000 7 6004 7004 55045,5 - 55
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fólie - buk fólie - dub fólie - javor fólie - třešeň

laminát CPL - bílá laminát CPL - šedá laminát CPL - buk laminát CPL - dub laminát CPL - třešeň

laminát CPL - javor laminát CPL - olše laminát CPL - ořech laminát CPL - wenge

dýha - dub dýha - buk dýha - mahagon dýha - jasan dýha - olše

dýha - javor kanadský dýha - bříza dýha - třešeň dýha - ořech dýha - javor evropský

dýha - zebráno dýha - wenge dýha - teak dýha - merbau dýha - borovice

nástřik - RAL

Další možné povrchové úpravy
- nabízíme dveře v povrchové úpravě HPL, CPL a Melamin dle vzorníku firmy Egger
- ALPI dýhy dle aktuálního vzorníku
- ostatní dýhy dostupné na českém trhu
- přírodní dýhy lze navíc upravit i mořením dle našeho vzorníku mořidel, nebo Vámi dodaného vzorku
- dveře stříkané barvou v mnoha odstínech dle vzorníku RAL

Povrchové úpravy můžete vidět v našich vzorkových prodejnách nebo u našich obchodních partnerů.

www.gerbrich.cz

Povrchové úpravy



GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106
679 63, Velké Opatovice 

tel: 516 456 696
fax: 516 454 360 

mob: 733 186 532
mob: 731 658 610

e-mail: objednavky@gerbrich.com
            nabidky@gerbrich.com

BRNO
Přízřenická 1022
664 42, Modřice

tel: 545 220 222
fax: 545 220 223

mob: 733 133 924
mob: 739 225 333

e-mail: brno@gerbrich.com

PRAHA
Topolová 2961/12
106 00, Praha 10

tel: 272 661 583
fax: 272 661 584

mob: 734 323 210
mob: 734 302 002

e-mail: praha@gerbrich.com
            rydl@gerbrich.com

Více kontaktů na nás a naše prodejce najdete na www.gerbrich.cz

Vzorkové prodejnySídlo firmy a výroba

Bezpečnostní kování

1 199 Kč 2 690 Kč

1 394 Kč 1 808 Kč 4 737 Kč

1 299 Kč

Provedení:
nerez elox

Provedení:
nerez elox

Provedení:
nerez

Provedení:
šampáňo elox

Provedení:
zlatý elox

Provedení:
OC - chrom lesklý

Atlas Plus GolemAC-T Plus

Cylindrické vložky

Linia ATLAS Linia PRESTIGE QB SECUR

bezpečnostní třída 3 - 490 Kč

bezpečnostní třída 4 - 1290 Kč

stavební vložka 30/35 - 140 Kč

99 Kč

vedení
ez elo

1 199 

Proved
nerez 

90 Kč

vedení

2 690 

Proved
nerez

1 299 Kč

Provedení
nerez elo

1 808 

Pro
tý 

1 8

Pro
zlatý 

4 737 

Pro
OC - c

4 7

Pro
OC 

1 394 

Proved
šam

1 3

Pro
šam

Zobrazené kliky lze dodat i v jiných povrchových úpravách.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.




