
Jedna konstrukce – mnoho individuálních řešení.

Systémy sklepních kójí



VAŠE V ÝHODY

FERRUM
Systém příček z ocelových lamel

FERRUM UZAVŘENÝ
Neprůhledný systém příček
z ocelových lamel 

NOVUM  
Systém příček z děrovaného plechu\ 4 \ 5 \ 6

- Ocelové příčky s dlohou životností

- Průhledná varianta s odstupem  

 lamel 35 mm

- Přirozené provětrávání prostor

- Pozinkované ocelové lamely jsou  

 chráněny proti korozi

- Vhodný i do prostorů s vyšší  

 vlhkostí

- Uzavřená varianta z lamel, které  

 jsou montované vedle sebe bez  

 mezer

- Provětrávání díky 5 cm odstupu  

 nad podlahou a pod stropem

- Výřezy pro potrubí a VZT přímo na  

 stavbě 

- Cenově výhodný neprůhledný  

 systém

- Elegantní a moderní vzhled

- Vysoce kvalitný pevný materiál

- Maximální ochrana před vloupaním

- Dveře v obvodovém rámu

- Možnost kombinace s dvěřmi

 z plného plechu

- Plech pozinkován metodou  

 Sendzimir

Pro  všechny  naše  sys témy p la t í :

INDIV IDUALITA BEZPEČNOSTFLEX IB IL ITA

Výšku dělíci příčky lze upravit na výšku 
místnosti, takže ji prakticky není možné 
přelézt. Všechny výplně našich příček 
jsou kotveny z vnitřní strany na stabilní 
ocelovou konstrukci. Více bezpečnosti 
nabízí naše patentovaná ochrana 
visacího zámku.

Naše dělíci příčky nesestávají z 
hotových stěn, ale přizpůsobí se 
místním požadavkům. Dělící příčky 
jsou flexibilní, vyrobené a dodané dle 
Vašich přání. Přesné, skutečné zaměření 
prostor není potřeba – systémy jsou 
montovány přímo na místě v daných 
prostorech.

Maximální individualita různých systémů 
dělícich stěn pro potřeby zákazníka. 
Kombinace systémů dodatečně nabízí 
více možností provedení.
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Zákaznický servis je u nás na prvním 
místě – systémy sklepních kójí se 
vyrábějí a dodávají flexibilně podle 
Vašich přání. Dodržování termínů je pro 
náš montážní servis, fungující po celé 
Evropě, samozřejmostí. 

Jednoduchá a důkladně promyšlená 
konstrukce našich dělícich příček 
představuje cenově výhodnou 
alternativu ke zděným nebo  
sádrokartonovým příčkám. Pozdější 
změny a rozšíření jsou u nás kdykoliv 
možné. Rychlá montáž – suchý proces.

Vysoká kvalita našich materiálů - 
osvědčený konstrukční systém - vlastní 
výroba -  profesionální odborná montáž 
- dlouholeté zkušenosti. To je firma 
GERHARDT BRAUN.

KVALITASPOLEHLIVOSTHOSPODÁRNOST

FORUM  
Systém příček z dřevotřískových
desek

SIGNUM  
Systém příček z dřevěných profilů

FÜNFZIG 50  
Systém příček ze svařované sítě 50/50

- Ideální náhrada zděných příček

- Vyšší standard neprůhledných  

 příček

- Standardně v bílé barvě, barevné  

 varianty na vyžádání

- Provětrávání zajištěné odstupem  

 od podlahy a pod stropem

- Vysoká stabilita příček

- Přírodní materiál z hospodářskych  

 lesů

- Flexibilní, lehce se přizpůsobí  

 Vašim prostorům

- Jednoduchá úprava v klenbových  

 prostorech, i v případě potrubí

- Vnáší harmonii a klid do sklepů

- Volitelná mezera mezi dřevěnými  

 latěmi

- Světlé a průhledné prostory  

- Maximální provětrávání místností

- Vysoká odolnost proti korozi díky  

 žárovému zinkování

- Dlouhá životnost



Jedna z oblíbených variant sklepních kójí, kde vícenásobně nýtované lamely poskytují prostoru
moderní vzhled.

Ocelová výplň z pozinkovaných ocelových lamel šířky 115 mm, montována s cca 35 mm mezerami, 
patří mezi cenově výhodné provedení sklepních kójí. Perforací lamel je zajištěna jejich stabilita, 
zinkováním jejich ochrana proti korozi. Lamely jsou nýtovány na základní ocelovou pozinkovanou 
konstrukci. Dlouhá životnost – žádna údržba. V doplňcích najdete i vhodné uzamykání sklepních kójí.  

Doplňky

Visací zámek

Lišta pro vypínačePatentovaná ochrana 

visacího zámku

Zadlabací zámek 

Číselný štítek s označením

Zadlabací zámek se sadou 

nerezových klik

Výřezy pro potrubí a VZT

Jednoduchý a stabilní 

Ferrum
Systém příček z ocelových lamel 
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Zadlabací zámek se sadou 

umělých klik



Uzavřená varianta z pozinkovaných ocelových lamel, při které je Váš majetek chráněn před cizími 
pohledy.

Při uzavřené variantě jsou ocelové lamely montovány vedle sebe bez mezer, čímž dosáhneme 
neprůhledného provedení. Tento systém najde své využití ve všech prostorách, ať už se jedná 
o novostavbu, obnovu bytového domu, nebo starší objekt s klenbovým suterénem. Kompletní 
pozinkovaný systém Ferrum uzavřený se vyznačuje rychlou montáží s následným dlouhodobým 
užíváním. Možná kombinace s dveřmi z plného plechu nebo se svařovanou sítí na prosvětlení.
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Bezpečný a flexibilní

Ferrum uzavřený
Neprůhledný systém příček z ocelových lamel
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Pevný děrovaný plech nabízí vysokou ochranu před vloupáním a přirozené provětrávání.

Systém Novum představuje moderní provedení sklepních kójí. Děrovaný plech s hustým děrováním 
zabezpečí přirozené provětrávání Vašich prostorů, přičemž kruhové otvory s průměrem 5 mm 
poskytují maximálnou ochranu před vloupáním. Samozřejmostí je zinkovaná povrchová úprava 
plechu a základní konstrukce. Vysoká kvalita s moderním vzhledem.

Průhledný, ale za to  bezpečný

Novum
Systém příček z děrovaného plechu

Doplňky

Visací zámek

Patentovaná ochrana 

visacího zámku

Umělé nebo nerezové 

madlo

Zadlabací zámek 

Číselný štítek s označením

Zadlabací zámek se sadou 

nerezových klik

Výřezy pro potrubí a VZT

Zadlabací zámek se sadou 

umělých klik



7

Uzavřený systém Forum od Gerhardt Braun sestává z robusních bílých dřevotřískových desek a 
pozinkovaných profilů. Neprůhledné příčky, odolné proti vloupání, představují vhodnou alternativu 
zděných příček. Přirozená cirkulace vzduchu díky odstupu od podlahy a pod stropem. Příčky Forum 
je možné v případě potřeby flexibilně měnit. Navíc bílý odstín desek vytváří příjemné světlé sklepní 
prostory, další barvy nabízíme na vyžádání. 

Moderní náhrada klasických zděných příček 

Forum
Systém příček z bílých dřevotřiskových desek

Elegantní a robusní

Doplňky

Visací zámek Zadlabací zámek Zadlabací zámek se sadou 

nerezových klik

Zadlabací zámek se sadou 

umělých klik

Patentovaná ochrana 

visacího zámku

Číselný štítek s označením Výřezy pro potrubí a VZT
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ZubehörDoplňky

Kombinace dřeva a oceli spojuje funkčnost, využitelnost přírodního materiálu a hospodárnost do 
jednoho systému.

Dělící příčky Signum sestávají z ohoblovaných a zkosených dřevěných profilů bez potřebné 
povrchové úpravy. Sklepní kóje s dřevěnou výplní působí velmi teple, příjemně a vytvářejí uklidňující 
atmosféru. A to při maximální flexibilitě: systém Signum se montuje přímo na místě, individuálně se 
přizpůsobí místním podmínkám.

Signum
Systém příček z dřevěných profi lů

Hospodárný a flexibilní

Visací zámek

Patentovaná ochrana 

visacího zámku

Lišta pro vypínače

Zadlabací zámek 

Číselný štítek s označením

Zadlabací zámek se sadou 

nerezových klik

Výřezy pro potrubí a VZT

Zadlabací zámek se sadou 

umělých klik
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100 % průhledný systém s maximálnim provětráváním.

Fünfzig50

Systém příček ze svařované sítě 50/50

Světlost, průhlednost a funkčnost jsou hlavními znaky systému z pletiva. Svařované sítě se vyznačují 
vysokou odolností proti korozi, a to díky žárovému zinkování. Velikost ok 50 x 50 mm zabezpěčuje 
maximální provětrávání a zároveň brání vniknutí do sklepní kóje. S průměrem drátu 4 mm je 
zabezpečená tuhost svařovaných sítí.

Funkční a průhledný

Doplňky

Visací zámek

Patentovaná ochrana 

visacího zámku

Lišta pro vypínače

Zadlabací zámek 

Číselný štítek s označením

Zadlabací zámek se sadou 

nerezových klik

Výřezy pro potrubí a VZT

Zadlabací zámek se sadou 

umělých klik



Kombinace systémů

Příklad kombinace s barevnými dveřmi ze systému Forum
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Zvolte si libovolnou kombinaci pro Váš projekt: volitelný systém na přední příčky, vnitřní 
příčky, dveře a světlíky nad dvěřmi. 

· Ferrum kombi / přední příčky Ferrum uzavřený + vnitřní příčky Ferrum

·  Novum kombi / přední příčky Novum + vnitřní příčky Ferrum

· Forum kombi / přední příčky Forum vnitřní příčky Signum nebo Ferrum



Nezávislá konstrukce  
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Stabilita, bez kotvení do stropu a stropní izolace.

Jako odborná firma Vám doporučujeme samonosnou konstrukci z U-profilů v následujících případech:

· Při tloušťce stropní izolace > 15 cm

·  Při výšce prostoru nad 4 m

· Při výšce prostoru nad 3,5 m když mají být příčky max. do výšky 3 m

Obnova sklepních kójí se systémem

Zvyšte kvalitu svého bydlení obnovou sklep-

ních kójí a nahraďte je modernými systémy 

dělících příček.

Nastal čas vyměnit příčky ve Vašich sklepech? 

Výměna se vyplatí ! Obnovou sklepních kójí 

zvýšíte kvalitu Vašeho bydlení. Zabezpečte 

výměnou příček více životního komfortu pro 

majitele bytů a nájemníky. 

S našimi flexibilními a kombinovatelnými sy-

stémy dělícich stěn obdržíte vynikající kvalitu s 

individuálním přizpůsobením Vašim prostorám. 

Rádi Vám nabídneme odborné poradenství od 

výběru vhodného systému až po montáž.

  



Gerhardt Braun Slovakia k.s.
Drobného 27 · SK-841 01 Bratislava
Fon +421 2 222 11 800
info@gerhardtbraun.cz

Více informací o našem sortimentu  najdete na www.gerhardtbraun.cz

Modulové přístřešky

Přístřešek s vegetační zelení

Kompaktní boxy pro odpadové 
nádoby

Další produkty
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Přístřešky na kontejnery – 
když potřebujete uzavřít více 
kontejnerů, doporučujeme naše 
modulové přístřešky. V různých 
materiálových provedeních,
s dlouhou životností díky použití 
kvalitních materiálů a povrchové 
úpravě, bez nutné údržby. 
Estetická řešení z firmy 
Gerhardt Braun.

 Posuvné boxy pro 2 kontejnery

 Zastřešení parkovacích míst


