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Filozofiou dverného systému bolo umožniť architektom a bytovým 
designérom komplexné designové zjednotenie rôznych technických riešení 
interiérových otočných a posuvných dverných otvorov.

DVeRnÝ SyStéM je unikátny a je chránený patentovým úradom, celou radou 
použitých a priemyslových vzorov.

V súčasnej dobe riešenie obsahuje ucelené rady pre:

• Otočné systémy

• Sklenené steny

• Posuvné systémy

Sklenené steny
V tomto katalógu sa venujeme skleneným stenám v desiatich základných 
zostavách, ktoré vychádzajú z požiadaviek trhu.
Sklenené steny sú moderným prostriedkom k rozdeleniu priestoru v interiéri.
Vyrábajú sa z kaleného skla o hrúbke 8, 10 alebo 12 mm podľa veľkosti 
plochy skla.
V prípade použitia Grafoskla sklenené steny plnia funkciu rozdelenia  
priestoru a zároveň sú veľmi pekným doplnkom interiéru ako rodinného 
domu, tak aj kancelárii, recepcií, predajných plôch a ďalších miest.
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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
Sklenená stena

Zostava alfa sa skladá z horného dverného pántu s čapom, z madla 
a dverného zatvárača. 



katalóg Sklenené Steny

5

Grafosklo motív Blob, možnosti skla: číre, satináto alebo planibel bronz.
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Beta
Sklenená stena

Zostava beta sa skladá z hornej kotviacej lišty, horného dverného pántu, 
madla a dverného zatvárača. 
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Grafosklo motív Cross, možnosti skla: číre, satináto alebo planibel bronz.
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Gama
Sklenená stena

Zostava gama sa skladá z horného U-profilu, horného pántu s protikusom, 
kľučky Silver s protikusom Palm, dolného U-profilu a dverného zatvárača. 
kľučku možno nahradiť madlom.
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Grafosklo motív magnolia 161, možnosti skla: číre, satináto alebo planibel bronz.
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delta
Sklenená stena

Zostava delta sa skladá z hornej kotviacej lišty, horného pántu  
s protikusom, úchytu do steny, madla, dolného U-profilu a dverného 
zatvárača. 
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Grafosklo motív Olymp, možnosti skla: číre, satináto alebo planibel bronz.
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ePSilOn
Sklenená stena

Zostava epsilon sa skladá z hornej kotviacej lišty, horného dverného pántu 
s protikusom, rohovej spojky, kľučky Hero s protikusom Cube, dverného 
zatvárača a dolného U-profilu. kľučku možno nahradiť za madlo.
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Sklo číre, možnosti aj sklo satináto, planibel bronz, alebo Grafosklo.
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éta
Sklenená stena

Zostava Éta sa skladá z hornej kotviacej lišty, 2x úchytu do steny pre 
dve sklá, horného pántu s protikusom, rohovej spojky s dorazom, madla, 
dverného zatvárača a dolného U-profilu. madlá je možné nahradiť za kľučku.
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Grafosklo motív modern, možnosti skla: číre, satináto alebo planibel bronz.
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kaPPa
Sklenená stena

Zostava kappa sa skladá z hornej a spodnej kotviacej lišty.



katalóg Sklenené Steny

17

Grafosklo motív Birch 199, možnosti skla: číre, satináto alebo planibel bronz.
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lamBda
Sklenená stena

Zostava lambda sa skladá z hornej kotviacej lišty, horného dverného pántu 
s protikusom, rohovej spojky, kľučky Silver s protikusom Palm, dverného 
zatvárača a dolného U-profilu. kľučku možno nahradiť madlom.
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Grafosklo motív City, možnosti skla: číre, satináto alebo planibel bronz.
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SiGma
Sklenená stena

Zostava Sigma sa skladá z hornej kotviacej lišty, 2x horného dverného 
pántu s protikusom, kľučky Silver s protikusom Palm, 2x dverného zatvárača, 
dvernej západky. kľučku možno nahradiť madlom.
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Grafosklo motív Shy, možnosti skla: číre, satináto alebo planibel bronz.
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yPSilOn
Sklenená stena

Zostava ypsilon sa skladá z hornej kotviacej lišty, 2x horného pántu  
s protikusom, madiel, 2x dolného U-profilu a 2x dverného zatvárača.  
madlo možno nahradiť kľučkou.
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Sklo planibel bronz, možnosti skla: číre, satináto alebo Grafosklo.
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kovanie pre celosklenené dvere

madlO Hk 1200 
(rozteč 1200 mm, dĺžka 
1500 mm) Z8021008

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

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

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

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

madlO Hk 1175 so zámkom
(rozteč 1175 mm, dĺžka 1500 mm)
Z8021009

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

madlO Hk 1650 so zámkom
(rozteč 930+720 mm, 
dĺžka1800 mm) Z8021010

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

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

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

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

madlO Hk 600 
(rozteč 600 mm, dĺžka 
750 mm) Z8021007
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madlO CH 762 
(rozteč 762 mm, dĺžka 800 mm)
Z8021014

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

madlO tH 1000 al elox
(rozteč nastaviteľná,   
dĺžka 1000 mm) Z8021012

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

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

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

madlO ell al polyuretán  
(dĺžka 200 mm) V58me200k
(dĺžka 400 mm) V58me400k

miSka BaSiC
(priemer 58 mm)
Z8022001

madlO manGO bez zámku
Z8021017

manGO tiP
Z8020006

madlO manGO so zámkom
Z8021018

miSka SqUaRe
(dĺžka 50,5 mm)
Z8022002

Všetky kovania sú brúsená nerez, pokiaľ nie je uvedené inak.
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miSka WindOW
(dĺžka 160 mm)
Z8022004

miSka BOny 
(dĺžka 150 mm)
Z8022007  

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

úCHyt nOe
(priemer 37,5 mm)
Z8023001

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

úCHyt BeRRy
(priemer 32 mm)
Z8023005

úCHyt Hat
(priemer 35 mm)
Z8023003

úCHyt CaP
(priemer 43 mm)
Z8023002

PROtikUS SHaRP al elox 
Z8020007

miSka SUn 
(priemer 65 mm)
Z8022005

miSka Bed
(dĺžka 150 mm)
Z8022003

miSka SimPle
(priemer 65 mm)
Z8022006
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PROtikUS SHaRP
Z8020008

PROtikUS mOOn
Z8020003

PROtikUS Palm
Z8020002

maGnetik tiP 
Z8020009

PROtikUS CUBe
Z8020004

kĽUČka HeRO Z8000005 kĽUČka HeRO so zámkom Z8000006

kĽUČka inSPiRO Z8000003 kĽUČka inSPiRO so zámkom Z8000004

kĽUČka SilVeR Z8000001 kĽUČka SilVeR so zámkom Z8000002

Všetky kovania sú brúsená nerez, pokiaľ nie je uvedené inak.
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kĽUČka SHaRP al elox Z8000011

kĽUČka SHaRP s WC zámkom al elox  Z8000015 kĽUČka SHaRP Z8000012

kĽUČka SHaRP pre FaB al elox Z8000013

kĽUČka SHaRP pre FaB Z8000014 kĽUČka SHaRP s WC zámkom Z8000016

kĽUČka maGnetik bez zámku al elox Z8000017 kĽUČka maGnetik s WC zámkom al elox Z8000018
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PÁnt line Z8010001 PÁnt StOne Z8010002

PÁnt HORiZOnt al elox Z8010014PÁnt HORiZOnt al vzhľad nerez Z8010015

Všetky kovania sú brúsená nerez, pokiaľ nie je uvedené inak.

PÁnt SeRial Z8010004 PÁnt dVeRný OtOČný 
sklo-stena Z8050080

PÁnt dVeRný OtOČný 
sklo-stena vyosený Z8050082

PÁnt ROHOVý dVeRný OtOČný sklo-sklo Z8050088 PÁnt dVeRný Fixný sklo-stena Z8050086
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PÁnt HORný dVeRný Z8050020

PÁnt HORný ĽaVý PROtikUS sklo-sklo-roh Z8050060

PÁnt HORný PROtikUS sklo-sklo Z8050040

PÁnt HORný dVeRný ZaOBlený   Z8050021

PÁnt HORný ĽaVý PROtikUS ZaOBlený
sklo-sklo-roh  Z8050061

PÁnt HORný PROtikUS ZaOBlený sklo-sklo  Z8050041

PÁnt HORný PRaVý PROtikUS ZaOBlený
sklo-sklo-roh Z8050066

PÁnt HORný PRaVý PROtikUS sklo-sklo-roh Z8050065
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PÁnt HORný PROtikUS sklo-stena Z8050030 PÁnt HORný PROtikUS ZaOBlený sklo-stena Z8050031

PÁnt dOlný dVeRný Z8050001 PÁnt dOlný dVeRný ZaOBlený Z8050002

PÁnt HORný OBOjStRanný sklo-sklo-roh Z8050070 PÁnt dVeRný OtOČný sklo-sklo Z8050084

Všetky kovania sú brúsená nerez, pokiaľ nie je uvedené inak.

PÁnt VeRtiCal al elox Z8010016 PÁnt VeRtiCal Z8010017 PÁnt Flat Z8010005
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PÁnt ReVOlta sklo-stena s hydraulikou  Z8010010
PÁnt ReVOlta sklo-stena bez hydrauliky  Z8010011

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

SPOjka l sklo-sklo Z8052040 SPOjka ROHOVÁ   Z8052001 SPOjka ROHOVÁ s dorazom Z8052010

PÁnt ReVOlta sklo-stena s hydraulikou – vyosený Z8010018
PÁnt ReVOlta sklo-stena bez hydrauliky – vyosený Z8010019

PÁnt ReVOlta mini sklo-sklo Z8010021

PÁnt ReVOlta mini sklo-stena Z8010020

PÁnt ReVOlta mini sklo-stena – vyosený Z8010022
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SPOjka t sklo-sklo Z8052050 SPOjka štyROCH Skiel  Z8052030

SPOjka dVOCH Skiel  Z8052020 úCHyt dO Steny pre dve skla  Z8051010

dVeRnÁ ZÁPadka Z8054040
PROtikUS k dVeRnej ZÁPadke Z8054041

úCHyt dO Steny pre jedno sklo  Z8051001

ZÁmOk BOČný   Z8054005 PROtikUS k BOČnémU ZÁmkU   Z8054015

Všetky kovania sú brúsená nerez, pokiaľ nie je uvedené inak.
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ZÁmOk dO POdlaHy VeRtikÁlny + PROtikUS 
pre otočné dvere  Z8054027

PROtikUS k VeRtikÁlnemU ZÁmkU dO POdlaHy
pre posuvné dvere   Z8054028

ZÁmOk HORiZOntÁlny Z8054025 PROtikUS k HORiZOntÁlnemU ZÁmkU Z8054030

ČaP HORný StROPný Z8050050 ČaP dOlný dVeRný Z8050010

U-PROFil pre fixné sklo 20x20x2 mm Z8053020 U-PROFil pre fixné sklo 20x30x2 mm Z8053025
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SamOZatVÁRaČ FRee dolný Z8055020

kOtViaCa lišta Z8053001

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

SamOZatVÁRaČ FRee horný Z8055025

kRytka kOtViaCej lišty Z8053010 kRytka ČelnÁ 20x20 mm  Z8053030 kRytka ČelnÁ 20x30 mm Z8053031

ZÁmOk key sklo-stena Z8054036 ZÁmOk key sklo-sklo Z8054037 VOdiaCi tŕň na dVeRe sklo Z7070012

Všetky kovania sú brúsená nerez, pokiaľ nie je uvedené inak.
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