SKLO
PRO VÁŠ INTERIÉR

„Většinou vše vzniká díky jednoduchým nápadům, které vám
přijdou na mysl, a jak ve vás postupně klíčí a pracují, stanou
se zajímavými. Takhle podle mě funguje inspirace.”
Paolo Sorrentino, italský režisér a scénárista

50 000+
realizací

ISO 9001

vznik
1993

sídlo
Křižanov,
okr. Žďár nad
Sázavou

finalista
krajského kola
Vodafone Firma
roku 2013
Kraje Vysočina

autorizovaný
partner
DORMA

První pískovaná skla jsme
představili v roce 1997.
Některé motivy se ukázaly
být natolik nadčasové, že se
staly dlouholetou součástí naší
nabídky.

V roce 2005 jsme koupili kalicí
linku, což byla novinka i velká
neznámá.
Díky ní jsme mohli nabídnout
vlastní výrobky z tvrzeného
skla a postupně dál rozvíjet
výrobní program.

Chceme skla vyrábět na
nejlepších strojích v Česku.
V roce 2014 jsme proto
pořídili zcela nové technologie
na přesné broušení a vrstvení
skel.

I v roce 2017 budeme
pracovat na tom, aby skla
od nás byly tím nejlepším,
co můžete v České republice
získat.
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CELOSKLENĚNÉ

DVEŘE

Dveře STYLUS ® jsou výjimečným spojením krásného materiálu, bezpečnosti a precizní výroby. Světlo, které přes dveře
prochází, se stává neoddělitelnou součástí interiéru a jeho duše. Dveře vyrábíme vždy na míru: řezání probíhá na strojích
s přesností +- 0,15 mm a podobný důraz na kvalitu klademe i u všech následujících operací. U dveří s 2 křídly či světlíky
garantujeme perfektní návaznost dekorů.
tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 8-10 mm

otočné kyvné

OTOČNÉ
Nejběžnější typ.
Otevírání jen jedním směrem
(buď k sobě, nebo od sebe).

kyvné posuvné
otočné

posuvné

kyvné

POSUVNÉ

KYVNÉ

Ideální pro úsporu místa.
Posuv dveří na stěnu, boční
světlík či do pouzdra.

Variabilní řešení.
Otevírání k sobě i od sebe
(tzv. lítačky).

posuvné
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OTOČNÉ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
Jeden z nejstarších prvků v architektuře v moderním, mladistvém pojetí. Klasický způsob otevírání jedním směrem (buď
k sobě, nebo od sebe). Můžete si zvolit jednoduché dveře nebo dveře s bočním či horním světlíkem. Dveře lze osadit do
jakékoli zárubně i do čistého stavebního otvoru bez obložky.
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POSUVNÉ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Potřebujete šetřit prostor? Posuvné dveře se posouvají na stěnu, boční světlík nebo do stavebního pouzdra, takže zabírají
pouze minimum místa. Kolejnice se montuje na zeď, strop či skleněný světlík a může být opatřena zařízením pro tlumený
tichý dojezd nebo synchronizované otevírání / zavírání obou křídel.
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KYVNÉ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
Tzv. lítačky je možné otevírat k sobě i od sebe, takže zvětšují variabilitu prostoru a pohybu lidí v něm. Nedílnou součástí
dveří jsou speciální panty, které se kotví do stěny či skleněných světlíků a mohou být doplněny zavíračem pro automatické
plynulé dovření dveří či jejich zajištění v určité poloze (zpravidla 90°).
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CELOSKLENĚNÉ

STĚNY

Stěny ze skla propojují a zároveň zachovávají soukromí. Jejich předností je velmi dobrá zvukotěsnost – běžný hovor není
přes sklo prakticky slyšet (neprůzvučnost dosahuje kolem 35 dB). Jediným limitem při jejich navrhování jsou fyzikální zákony; můžete kombinovat jakékoli dveře, fixní příčky i světlíky. Nejčastěji používané panty Universal PT jsou testovány na
500 000 cyklů.
tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 10-12 mm

MOŽNOSTI SKLADBY STĚN
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CELOSKLENĚNÉ

OBKLADY
Praktická elegance – to jsou celoskleněné obklady. Jsou hladké, bez spár, a tím pádem se i velice snadno udržují. Tvrzené
(kalené) sklo zaručuje jejich teplotní odolnost do 250° C, takže je možné je umístit i v blízkosti vařičů. Obklady vyrábíme
v rozměru až 3000 x 1500 mm v jakémkoli tvaru, včetně výřezů na zásuvky či vypínače.
tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 6 mm

Díky vlastní výrobě jsme schopni vyrobit celoskleněné obklady
prakticky jakéhokoli tvaru (mnohoúhelníky, kulaté tvary, kombinace), včetně rohových, okrajových i vnitřních výřezů např.
pro zásuvky, vypínače, skříňky atd. Skleněné obklady je možné připevnit i na zdi, které nejsou zcela rovné.
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CELOSKLENĚNÉ

SPRCHY
Sprchy vnímáme jako prostor pro relaxaci, a proto se s našimi zákazníky snažíme najít řešení, které bude co nejvíce zapadat
do jejich představ o interiéru koupelny. Tak, aby hrany skel přesně kopírovaly linie koupelny, tak, aby se čistota vody symbolicky propojila s designovou čistotou skel. Standardní součástí je špičkové kování Dorma, vyrobené v Německu speciálně
pro použití v mokrém a vlhkém prostředí.
tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 8-10 mm

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ SPRCH
zeď

fixní skleněná zástěna

skleněné dveře
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CELOSKLENĚNÁ

ZÁBRADLÍ
Plocha zábradlí často dosahuje několik metrů čtverečních, čímž se stává neodmyslitelnou složkou domu. Během návrhu
a výroby jsou pro nás klíčové 3 věci: 1. bezpečnost (použití bezpečnostních skel a špičkového kování), 2. přesnost zaměření
a výroby (tolerance strojů do 1 mm, dokonalé provedení leštěných hran, příjemných na dotek) a 3. variabilita (individuální
výroba na míru).
tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 16,76 mm

vrstvené sklo 2x 8 mm

PŘIZNANÝ PROFIL

ZAPUŠTĚNÝ PROFIL

TERČE

SLOUPKY
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CELOSKLENĚNÉ

SCHODY
A POCHOZÍ DESKY
Schody ze skla a pochozí desky jsou jedinečným prvkem moderní architektury. Je možné je opatřit protiskluzovou úpravou
v podobě adhezních proužků nebo pískováním.

tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 31,5 mm

vrstvené sklo 3 x 10 mm
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DOPLŇKY
Designově sladěné součásti domu spoluvytváří útulný a přitom profesionálně provedený prostor. Naši zákazníci například
často volí zrcadla, celoskleněné dveře a dřevěné dveře se skleněným dekorem ve stejném stylu, stříšky, krbová skla, ale např.
i jídelní podnosy či kuchyňské desky. Typ skla či dekoru mohou být onou pomyslnou nití, která se line celým prostorem.
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Čiré sklo (float)
Základní typ.
Průsvitné (propouští světlo)
i průhledné (objekty za sklem
jsou zcela rozeznatelné).
Vhodné pro dekorování
nanotiskem, gravírováním
i pískováním.
Propustnost světla: 88 %

SKLA
Pro výrobu celoskleněných dveří, stěn a dalších prvků používáme výhradně skla evropské provenience. Ta kompletně
opracováváme – od prvotního řezání až po finální kalení a dekorování. Skla opracováváme na nejmodernějších strojích
s cílem vyrobit takový výrobek, na který se budete s potěšením dívat i za několik let.

Mléčné sklo
(ledové, matované, satináto)
Jednostranně povrchově
leptané sklo. Průsvitné, ale ne
průhledné (objekty za sklem
jsou „rozmazané“). Vhodné pro
gravírování, lze i potisknout
nanotiskem a pískovat.
Propustnost světla: 87 %

Tónované sklo
(planibel)
Ve hmotě probarvené sklo.
Průsvitné i průhledné,
s barevným odstínem (bronz,
modrý, šedý, zelený).
Vhodné pro gravírování
a pískování.
Propustnost světla: 41 % (bronz)

Reliéfní sklo
(ornamentní)
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Vzorované sklo s reliéfními
plochami. Průsvitné, ale ne
průhledné. Nevhodné pro
dekorování.
Propustnost světla: dle typu.

NÁSTŘIK LAKEM

9003 Signální bílá

9001 Krémová

7044 Hedvábná šedá

1002 Písková

2001 Červenooranžová

2011 Oranžová tmavá

8023 Hnědooranžová

8025 Světle hnědá

1012 Citrónová žlutá

6011 Rezedová zelená

5018 Tyrkysová modrá

5024 Pastelová modrá

6027 Světle zelená

7033 Cementová šedá

7037 Prachová šedá

9005 Černá

Vyobrazené barevné
odstíny neodpovídají
přesně skutečnému
nástřiku na skle.
Pro přesný návrh
doporučujeme
vyhotovení vzorku skla
s nástřikem.

Celoskleněné obklady jsou nejen praktické, ale díky nástřiku lakem ze zadní strany dodají interiéru osobitost a zároveň
exkluzivní a nadčasový vzhled. Používáme kvalitní laky nanášené v několika vrstvách s dokonalou krycí schopností.
Standardně je na výběr 213 odstínů ze vzorníku RAL Classic, dále používáme i barvy podle systému NCS.
Inspirujte se současnými trendovými barvami, které jsme pro Vás vybrali a doplnili je o oblíbené a nadčasové odstíny.
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Fluente

NOVÝ

Arcobaleno

Fiamma

Caldo

Iceberg

NOVÝ

Traccia

Gorgo

Movimento

satináto / nanotisk

čiré / nanotisk

čiré / nanotisk

čiré / nanotisk

DEKORY
Dekory umí sklu vykouzlit individuální vzhled. Ať už preferujete jednoduché čisté linie či plnobarevnou fotografii z Vaší
dovolené, je dekorování možností, jak skla přiblížit Vaší osobnosti. Vybrat lze mezi dekory, které pro Vás navrhnul náš
designér a architekt, anebo lze zpracovat jakýkoli Váš motiv – pouze fantazie je limitem.
Barevné dekory provádíme pomocí nanotisku, nebarevné gravírováním, pískováním nebo stále častěji také nanotiskem.
Reale

NOVÝ

planibel bronz / nanotisk

satináto / nanotisk

„Kouřové” sklo se vrací do interiérů a opět se stává oblíbeným. Dokáže interiéru dodat jedinečnou intimní atmosféru.
Dekor Reale v sobě snoubí eleganci jemného nadčasového dekoru v bílé barvě s hřejivostí bronzově probarveného skla.
Nebojte se vyzkoušet tuto netradiční kombinaci, která se bude vyjímat jak v moderním tak klasickém interiéru.
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satináto / nanotisk

satináto / nanotisk

čiré / nanotisk

Pietra

Azzurro

Colino

Autunno

Fumo

Partenza

Cortina

Circolo

Segmento

Nebbia

Splendore

Pianta

Pasiione

Quadro

Ellisse

Punto

čiré / nanotisk

satináto / nanotisk

čiré / nanotisk

satináto / nanotisk

čiré / nanotisk

satináto / nanotisk

čiré / nanotisk

čiré / nanotisk

čiré / nanotisk, gravírování

čiré / nanotisk
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čiré / nanotisk

čiré / nanotisk

čiré / nanotisk

čiré / nanotisk

satináto / nanotisk

čiré / nanotisk

Frizzante

NOVÝ

Onde

NOVÝ

Energia

Maglia

Stella

Avanzare

Passo

Alto

NOVÝ

Barre

NOVÝ

Nastro

Zebra

Piano

Tratto

Eco

čiré / nanotisk

čiré / gravírování

čiré / pískování

čiré / gravírování

satináto / nanotisk

čiré / pískování

čiré / nanotisk, gravírování

čiré / gravírování, nanotisk

čiré / nanotisk

čiré / gravírování
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satináto / gravírování

satináto / gravírování

čiré / pískování, gravírování

satináto / gravírování

NOVÝ

Centro

satináto / pískování, gravírování

Riflesso

satináto / pískování, gravírování

Forza

Brusco

Lamine

Orizzonte

Vela

Duello

Filo

Crosta

Via

Natura

Torrente

Primavera

Fiore

Margherita

Tarassaco

Albero

satináto / pískování

satináto / pískování, gravírování

satináto / gravírování

satináto / pískování

čiré / pískování

satináto / pískování

čiré / pískování

čiré / pískování, gravírování

satináto / nanotisk, gravírování

satináto /pískování, gravírování
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satináto /pískování, gravírování

čiré / pískování

satináto / pískování

čiré / pískování

čiré / pískování

satináto / pískování

Esclusivo Floreale

Esclusivo je kolekce exkluzivních skel s příběhem ledu a slunce.
Skel, která Vám poskytnou dostatek soukromí i pocit nezaměnitelné elegance.
Otevřete svoje srdce této jedinečné kombinaci krásného nadčasového vzoru a nejlepšího materiálu.
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Esclusivo Legame

Esclusivo Cammino

VARIACE DEKORŮ

DEKOR NA PŘÁNÍ

Vybrali jste si dekor z naší nabídky, ale barva vám nevyhovuje? To není problém. Nabízíme možnost změny barvy jakéhokoliv dekoru, takže vaše nové dveře
budou dokonale ladit se zbytkem interiéru.

1. Zašlete nám požadovanou grafiku.

2. Zvolíme nejvhodnější techniku výroby.
Gravírování

Pískování

Odfrézování části povrchu skla. Šířky gravíru: 5, 8
a 10 mm. Lesklá či matná varianta.

Otryskání části povrchu skla. Varianty: standardní,
stínové, hloubkové.

Ideální pro

Ideální pro

Ideální pro

FOTOGRAFIE

JEDNODUCHÉ LINIE

JEDNOBAREVNOU PLOŠNOU GRAFIKU

Nanotisk
Ukázka barevných variací pro dekor Fiamma

Patentovaná technologie pro přímý potisk skla.
Rozlišení tisku až 1440 dpi.

3. Po odsouhlasení skla s Vaší grafikou vyrobíme.
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KOVÁNÍ
KOVÁNÍ PRO OTOČNÉ DVEŘE
Classic

Arcos

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE
Muto

Rondo

RS 120

Medio
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NOVINKA

Agile 50

Agile 150

Manet

Eclisse E-THIN (do pouzdra)

NOVINKA

KOVÁNÍ PRO KYVNÉ DVEŘE

KOVÁNÍ PRO STĚNY

Universal

Mundus

Biloba

NOVINKA

Kolekce Trend
Polomatný lak na hliníkovém
těle. Výběr barev reflektuje
aktuální trendy v interiérovém
designu.

Weiss P100 Halbglanz

Silber P600 Halbglanz

Cast P612 Effekt

Champagner P718
Halbglanz

Bronco P740 Halbglanz

Havana dunkel P280
Halbglanz

Silber N600 Satin

Niro S700 Satin

Niro dunkel 701 Satin

Niro S700 Hochglanz

Messing antik 744 Satin

Schwarzbronze N790 Satin

Glas weiss G810
Hochglanz

Glas schwarz G880
Hochglanz

Kolekce Exklusiv
Ušlechtilé kovové povrchy buď
jako eloxovaný hliník nebo
leštěná nerezová ocel.

KOVÁNÍ PRO STĚNY
Universal

Arcos Universal

Podlahový zavírač BTS 75 V
Mundus je inovované kování pro stěny
s promyšlenou konstrukcí a nápaditými detaily.
Design se zaoblenými rohy dodává tomu kování
výjimečnou eleganci. Výběrem povrchové úpravy
z široké nabídky třech designových řad snadno
dosáhnete jedinečného stylu Vašeho interiéru.

Kolekce Glas
Bílý a černý lakovaný povrch
ve vysokém lesku - ideální
k celoskleněným dveřím a
stěnám.

Některé povrchové úpravy zatím nejsou k dispozici
– možnost dodání je třeba individuálně ověřit.
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KOVÁNÍ PRO SPRCHY

MADLA

BH 200

BF 132

Rondo 450

Arcos 350 (750)

Rozpěrná tyč kulatá

Rozpěrná tyč hranatá

MD 01

MD 02
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MD 03

ČOČKY A MUŠLE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVÁNÍ

KN 01

KN 02

KN 03

KN 04

KN 05

KN 06

V 406

V 604
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Stříbrná broušená (101)

Zlatavá matná (102)

Stříbrná lesklá (103)

Mosazná broušená (105)

Vzhled nerezi (107)

Stříbrná matná EV1 Deco (114)

Nerez matná (700)

Nerez leštěná (701)
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K REALIZACÍM DVEŘÍ A STĚN

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K DEKORŮM

Strana

Kování

Sklo

Dekor

Strana

Kování

Sklo

Dekor

Název dekoru

Sklo

Technika

Str.

Název dekoru

Sklo

Technika

Str.

9 vlevo

Dorma Arcos

Satináto

VS G44

25 vlevo

Float čirý

Albero

9 vpravo

Posuvné kování
Madlo Rondo 450
Spodní dorazy Dorma

Float čirý

VS G44

Dorma Universal PT
Dorma Arcos

25 vpravo

Float čirý

Atyp

10 vlevo,
11 vlevo

Dorma Classic

Vrstvené sklo – 2x float čirý
s mléčnou fólií

Fumo atyp

Dorma Universal PT
Madlo MD 02
Podlahový zavírač Dorma BTS 75 V

26, 27

—

Dorma Classic

Vrstvené sklo – 2x float čirý
s čirou fólií

Fumo atyp

Dorma Agile 150
Madlo atyp

Float čirý

11 vpravo

28

Dorma Classic

Float čirý

Lamine

12

Dorma Arcos

Satináto

VS G44

29

Float čirý

—

13 vlevo

Dorma Classic

Satináto

Atyp

13 vpravo

Dorma Classic

Satináto

S M40P

Dorma Universal
Madlo Rondo 450
Podlahový zavírač Dorma BTS 65

14

M&T Entero
Dorma Universal PT

Float čirý

Tarassaco

30

Dorma Universal PT
Dorma Classic

Float čirý

—

Griffwerk Puristo

Float čirý

31

Dorma Arcos

Float čirý

Atyp

15 vlevo

Atyp

Dorma Medio
Dorma Universal PT

Satináto

39

Neuvedeno

Float čirý

—

15 vpravo

—

40 vlevo

Float čirý

—

17

Dorma Agile 150
Madlo M&T Maximal

Float čirý
Satináto

—

Dorma BH 200
Rozpěrná tyč Quadrat
Čočka Quadrat

Dorma Agile 150
Madlo Dorma Arcos 350

Vrstvené sklo – float čirý
a satináto

Fiamma

40
vpravo

Dorma BH 200
Rozpěrná tyč kulatá

Float čirý

—

18 vlevo

Posuvné kování
Madlo Rondo 450

Float čirý

41 vlevo

—

Atyp

Dorma BH 200
Rozpěrná tyč kulatá

Float čirý

18 vpravo

Posuvné kování
Mušle V 406

Float čirý

41 vpravo

Neuvedeno

Float čirý

—

19

Atyp

20 vlevo

Dorma Agile 150
Madlo MD atyp

Float čirý

S M18N atyp

60
56
58
60
57
57
59
59
56
56
60
57
57
54
59
56
56
59
61
60
55
59
61
60
58

—

21

Dorma Agile 150
Madlo Rondo 450

Float čirý

VS KP9N
atyp

23

Dorma Universal PT
Madlo MD 03
Podlahový zavírač Dorma BTS 75 V

Float čirý

Tratto

24

Dorma Biloba
Madlo MD 16

Float čirý

Orizzonte

61
58
55
56
59
56
58
60
55
59
57
56
57
61
61
59
57
58
63
63
63
55
61
61
55
60
58
57
55
55
60
58
61
55
58

pískování standardní
nanotisk barevný
pískování standardní
pískování standardní
nanotisk barevný
nanotisk bílý
gravír V5 matný, pískování standardní
gravír V5 matný
gravír V5 matný, nanotisk barevný
nanotisk barevný
gravír V5 lesklý, nanotisk bílý
nanotisk bílý
nanotisk bílý
nanotisk bílý
gravír V5 lesklý, pískování standardní
nanotisk barevný
nanotisk barevný
gravír V5 matný, nanotisk bílý
pískování standardní
pískování standardní
nanotisk barevný
gravír V5 lesklý, gravír V5 matný
gravír V5 lesklý, pískování standardní
gravír V5 lesklý, pískování standardní
nanotisk bílý

Satináto

pískování standardní
gravír V5 matný
nanotisk barevný
nanotisk barevný
gravír V5 lesklý
nanotisk barevný
gravír V5 matný
gravír V5 lesklý
nanotisk plnobarevný
gravír V5 lesklý, pískování standardní a stínem
nanotisk barevný
nanotisk barevný
nanotisk barevný
pískování standardní
gravír V5 lesklý, pískování standardní
gravír V5 lesklý
nanotisk bílý
nanotisk bílý
speciální technika
speciální technika
speciální technika
nanotisk barevný
pískování standardní a stínem
gravír V5 lesklý, pískování standardní
nanotisk barevný
pískování standardní
nanotisk bílý
nanotisk barevný
nanotisk barevný
nanotisk barevný
pískování standardní
gravír V5 matný, nanotisk bílý
pískování standardní a stínem
nanotisk barevný
pískování standardní

satináto
satináto
čiré
čiré
čiré
čiré
čiré
čiré
čiré
čiré
satináto
čiré
čiré
planibel bronz
satináto
satináto
satináto
čiré
čiré
satináto
satináto
satináto
čiré
satináto
čiré

Dorma Agile 50
Madlo MD 03

satináto
čiré
čiré
čiré
satináto
čiré
čiré
satináto
čiré
satináto
satináto
čiré
čiré
čiré
satináto
satináto
čiré
satináto
—
—
—
čiré
satináto
satináto
satináto
satináto
čiré
satináto
satináto
satináto
čiré
čiré
čiré
čiré
čiré

Natura
Nebbia
Onde
Orizzonte
Partenza
Passione
Passo
Piano
Pianta
Pietra
Primavera
Punto
Quadro
Reale
Riflesso
Segmento
Splendore
Stella
Tarassaco
Torrente
Traccia
Tratto
Vela
Via
Zebra

20
vpravo

Albero
Alto
Arcobaleno
Autunno
Avanzare
Azzurro
Barre
Brusco
Caldo
Centro
Circolo
Colino
Cortina
Crosta
Duello
Eco
Ellisse
Energia
Esclusivo Floreale
Esclusivo Legame
Esclusivo Cammino
Fiamma
Filo
Fiore
Fluente
Forza
Frizzante
Fumo
Gorgo
Iceberg
Lamine
Maglia
Margherita
Movimento
Nastro

72
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ÚDRŽBA
Údržba skel
Jakým přípravkem
Mírně znečištěné sklo doporučujeme umývat pouze čistou vodou o teplotě ca 40 – 50° C.
Více znečištěné sklo lze umývat běžnými neabrazivními nepěnivými přípravky (doporučujeme čistič zn. Bohle).
Jakou utěrkou
Doporučujeme standardní utěrky z mikrovlákna, které nepouští barvu a vlákno.
Jakým způsobem
Většinu skel je možné čistit libovolně dle Vašeho zvyku.
Mléčné sklo doporučujeme umývat vodorovným pohybem od kraje do kraje a nechat přirozenou cestou vyschnout.
Pískovaná skla je nejlepší umývat krouživým pohybem a poté vyleštit do sucha.

Údržba kování
Pro odstranění běžných nečistot z povrchu kování stačí měkký navlhčený hadřík.
Hrubší nečistoty je možné odstranit čisticím prostředkem určeným pro daný povrch.
Vlastní mechanismus kování je bezúdržbový.

Čistiš skel Bohle
si můžete objednat u nás.

74

www.vvsklo.cz

