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O nás

Individualita so systémom.

Čo je pre nás dôležité ...

„ … mimoriadne služby pre každého zákazníka | najvyšším cieľom a nárokom je spokojnosť zákazníkov 

| želania zákazníkov sú zdrojom nových nápadov | nekonvenčné riešenia | radosť z práce | nové 

projekty každodenne rozširujú kompetenciu | osobitné spolužitie | osobné nasadenie je garanciou 

úspechu | príjemné pracovné prostredie | motivované medzinárodné tímy | stretnutia na jednej úrovni 

| objavovanie nových ciest | rovnováha medzi funkčnosťou, hospodárnosťou a optickými nárokmi | 

neustále ďalšie zlepšovanie“

pracovníci
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Signum Systém deliacich stien z drevených profilov
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Inovácie z dreva a ocele.

Signum Systém deliacich stien z drevených profilov
Ako architekt a staviteľ dosiahnete iný vzhľad elegantným spojením prírodných a hobľovaných profilov, profilov so zrezanými 
hranami z dreva a pozinkovanej ocele v stabilných základných konštrukciách.
Vyzdvihnete prirodzenú krásu materiálu a ponúknete funkčnosť a hospodárnosť.

Ak sa pri deliacich stenách rozhodnete zvoliť si Signum, rozhodnete sa pre kvalitu, ekologickosť a dlhú životnosť. Drevo má 
dlhú životnosť, stále dorastá a nevyvoláva alergie, pretože nepriťahuje prach. Pôsobí teplým dojmom a stará sa o príjemnú 
klímu v miestnosti.
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Signum Systém deliacich stien z drevených profilov
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Signum v detailoch
Teleskopické oceľové rúry s rozmermi 30 mm x 30 mm sa upevňujú na strop a podlahu. Medzi podpery sa montujú viaceré oceľové 
uholníky. Na ktoré sa zvnútra montujú v odstupoch 45 mm drevené profily s odstupom 50 mm od podlahy. Pri optimálnej prievzdušnosti 
a bezpečnosti tak dosiahnete vysokú stabilitu.

Ak si želáte nižšiu priehľadnosť, ponúkame vám za príplatok profilový odstup 35 mm alebo 25 mm.
Celkový systém je práve tak dobrý ako jeho detaily.

1 |  Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a 
prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 |  Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok 
s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou 
kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov 
umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho 
systému.

3 |  Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie 
dodáme číselné a menné tabuľky.

4 |  Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým 
cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový 
systém.

5 |  Lišta pre svetelné spínače: Lišta pre svetelné 
spínače ponúka dostatočnú plochu na upevnenie 
svetelných spínačov, zásuviek a elektrických káblov.

6 |  Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dve-
rách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade 
potreby budú dodané aj zámky.

Investícia, ktorej hodnota neklesá.
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Signum Systém deliacich stien z drevených profilov
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Koncepcia šitá na mieru.

Priestor pre nápady
Signum je flexibilný pri rôznych možnostiach 
osadenia: Tu je uvedený príklad použitia    
sedlovej skrine, variant montáže s odstupom 
latiek 25 mm.

Je to rozhodnutie pre osvedčený systém s 
tradíciou, ktorý flexibilne zapadne do miest-
nych pomerov.

Jeho silnou stránkou je flexibilita. Či už ide o 
klenby, povaly, uhly alebo úkosy, Signum je 
pripravený na každú možnosť osadenia.
Až na mieste sa namontuje pozinkovaná 
oceľová konštrukcia a nastavia sa drevené 
profily. 

Dôležitá je ochrana pred vlámaním: Dreve-
né profily sa naskrutkujú zvnútra a vniknu-
tie vrchom je prakticky nemožné, pretože 
k výške priestoru ponúkame vhodnú výšku 
systému.

Kvalita je zaručená. Signum bol dokonale 
preverený a prešiel kontrolou technického 
kontrolného združenia SRN.

Silnými stránkami tohto systému je flexi-
bilita optimálneho prispôsobenia a dobré 
prevzdušnenie.
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Forum Systém deliacich stien z drevotrieskových dosiek
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Forum Systém deliacich stien z drevotrieskových dosiek
Systém v bielom predstavuje klasický dialóg medzi nepriehľadným, elegantným a markantným vedením línií. Zabudovaním bielych 
obojstranne natretých dosiek z drevotriesky do stabilnej, a zároveň pôvabnej oceľovej konštrukcie dostáva systém Forum čistý 
charakter.  

Nič nenechá na náhodu. Farbu do systému prinášajú farebné dvere, čo je ďalším plusom ich individuálneho prevedenia. 
Ak sa rozhodnete pre Forum, rozhodnete sa pre uzavretý pivničný systém, ktorý predstavuje luxusnejšiu a cenovo výhodnejšiu 
alternatívu v porovnaní s masívne murovanými priečkami alebo priečkami zo sadrokartónu.

Systém Premium.
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Forum Systém deliacich stien z drevotrieskových dosiek
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Forum v detailoch
Systém, ktorý je hodnotnou a premyslenou konštrukciou. Pozostáva z obojstranne natretých drevotrieskových dosiek, ktoré sú vsádzané 
zvislo do U-profilov a zvnútra na pozinkovanú, a tým aj proti korózii chránenú, kovovú konštrukciu. Náter dodáva systému vyššiu hod-
notu, je trvácny a ľahký na údržbu.   

Drevotrieskové dosky sa upevňujú s odstupom od podlahy a stropu na 30 mm x 30 mm teleskopické oceľové rúry. Tým sa dosiahne dobré 
prevzdušnenie vašich nových priestorov. Systém Forum je až do detailov elegantný.

Klasicky elegantné a nepriehľadné.

1 |  Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a 
prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 |  Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok 
s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou 
kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov 
umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho 
systému.

3 |  Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie 
dodáme číselné a menné tabuľky.

4 |  Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým 
cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový 
systém.

5 |  Lišta pre svetelné spínače: Svetelné spínače, 
zásuvky a elektrické káble môžete pripevniť priamo na 
deliacu stenu.

6 |  Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dve-
rách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade 
potreby budú dodané aj zámky.
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Forum Systém deliacich stien z drevotrieskových dosiek
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Priestor pre nápady
Systém Forum vám ponúka priestor pre in-
dividuálne riešenia. Či už v bielom, vo farbe 
alebo s farebnými akcentmi a kombináciou 
materiálov, kreativite sa žiadne medze ne-
kladú. 

Systém Forum bez problémov zapadne 
všade, prispôsobí sa miestnym podmienkam. 
Stretnutia kvôli meraniam teda odpadajú. 
Na želanie sú možné rozšírenia, kombinácie 
materiálov i zvláštne veľkosti a farby.

Nepriehľadný systém zabraňuje zvedavým 
pohľadom preniknúť do vašich priestorov. 
Vlámanie prelezením je prakticky nemožné, 
pretože výška deliacich stien sa optimálne 
prispôsobí výške priestoru.

Tvarovanie so systémom.
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Novum Systém deliacich stien z oceľového plechu
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Novum Systém deliacich stien z oceľového plechu
Tento systém je čistou kombináciou jednoduchosti a priehľadnosti. Vašim priestorom dodá moderný charakter. V popredí stojí 
opticky náročný a robustný materiál - dierovaný plech. 
Odrážajúci povrch ako aj zoradené rady dierok vytvárajú svetlý, moderný a zároveň vysokokvalitný dojem. So Systémom 
Novum súčasne docielite optimálne prevzdušnenie a maximálnu ochranu pred vlámaním, pretože vniknutie zvonku nie je 
možné.   

Novum je vo vašich priestoroch znakom  exkluzivity a hodnotnej práce.

Moderne so systémom.
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Novum Systém deliacich stien z oceľového plechu
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Novum v detailoch
Pozinkované štvorhranné plechy sa priskrutkujú medzi teleskopické podpery s odstupom od podlahy a stropu. Ako výplň ponúkame 
dierovaný alebo plný plech. Výrezy a zlícovanie sa vyhotovujú na mieste. 

Tento pivničný systém je nielen pastvou pre oči, ale má vysokú funčnosť a dlhú životnosť, pretože odoláva korózii. Všetky diely sú 
recyklovateľné.

Je presvedčivý i v detailoch.

1 |  Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a 
prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 |  Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok 
s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou 
kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov 
umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho 
systému.

3 |  Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie 
dodáme číselné a menné tabuľky.

4 |  Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým 
cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový 
systém.

5 |  Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dve-
rách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade 
potreby budú dodané aj zámky.
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Novum Systém deliacich stien z oceľového plechu
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Profesionalita so systémom.

Priestor pre nápady
Plný plech je alternatívou k priehľadnému 
dierovanému plechu. Vždy sú možné aj 
kombinácie s inými systémami. Ponúkajú sa 
rozmanité možnosti použitia. 

Dôkladné poradenstvo, profesionálne vy-
bavenie projektu, dodávka v stanovenom 
termíne a precízna montáž sú pre nás 
samozrejmosť. 

Prácu urobíme za vás: pošlite nám plán 
vášho stavebného zámeru a obratom od 
nás dostanete vhodnú ponuku.
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Ferrum Systém deliacich stien z oceľových profilov 
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Ferrum Systém deliacich stien z oceľových profilov
Vďaka oceľovým lamelám, razenej štruktúre profilov a stabilnej oceľovej konštrukcii získate futuristický a náročný vzhľad s 
technickým charakterom. Základný systém dodáva oceli jasnosť a priehľadnosť. 

Zatavením lamiel do dolnej konštrukcie dostáva systém Ferrum celkový stabilný dojem.

Vzhľad rovných tvarov so štruktúrou.
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Ferrum Systém deliacich stien z oceľových profilov
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Ferrum v detailoch
Pozinkované oceľové profily sa znitujú s uhlovými profilmi v 35 mm odstupoch. Odstup od podlahy a stropu, rovnako aj odstupy lamiel, 
zabezpečujú dobré prevzdušnenie. Potrebné výrezy a zlícovanie sa vyhotovujú na mieste. 

Tento pivničný systém je funkčný, stabilný a recyklovateľný.

Futuristické deliace steny so systémom.

1 |  Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a 
prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 |  Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok 
s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou 
kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov 
umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho 
systému.

3 |  Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie 
dodáme číselné a menné tabuľky.

4 |  Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým 
cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový 
systém.

5 |  Lišta pre svetelné spínače: Lišta pre svetelné 
spínače ponúka dostatočnú plochu na upevnenie 
svetelných spínačov, zásuviek a elektrických káblov.

6 |  Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dve-
rách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade 
potreby budú dodané aj zámky.
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Ferrum Systém deliacich stien z oceľových profilov
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Priestor pre nápady
Aj Ferrum nachádza uplatnenie v rôznych 
oblastiach. Žiadanou alternatívou je 
uzatvorený, nepriehľadný variant. 

Kombinácie s inými systémami prinášajú 
individuálne riešenia. 

Deliace steny z Fünfzig200 ponúkajú 
vynikajúce prevzdušnenie a zároveň majú 
optimálny pomer faktorov cena - funčnosť.

Varianty so systémom.
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Fünfzig200 Mriežkový systém deliacich stien
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Fünfzig200 Mriežkový systém deliacich stien
Tento systém charakterizuje svetlosť, priehľadnosť a ľahkosť. Vodorovné a zvislé mreže v spojení so stabilnými a rovnými 
oceľovými teleskopickými rúrami umožňujú, aby vaše priestory pôsobili otvorene a vzdušne a tak vytvárali celkový industriálny  
charakter. Čisté tvary, jednoduché formy a funkčnosť pripomínajú štýl Bauhaus.
     
Systém oceľových mreží vytvára svetlé a dobre priehľadné priestory. Tento systém podporuje vo vašich priestoroch prirodzenú 
cirkuláciu.

Svetlosť a dobrá prehľadnosť.
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Fünfzig200 Mriežkový systém deliacich stien
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Fünfzig200 v detailoch
Pozinkované mriežkované siete s šírkou ôk 50 mm x 200 mm sa na teleskopické opory skrutkujú bez odstupu od podlahy. Nedodávame 
hotové boxy. Aj systém Fünfzig200 sa prispôsobuje všetkým danostiam miesta, či už ide o malé alebo veľké priestory, prievlaky, vedenie 
inžinierskych sietí, uhly alebo úkosy. Pri plánovaní vašich projektov tak získate vysokú flexibilitu. 

Tento pivničný systém je funkčný, stabilný, dobre prievzdušný a recyklovateľný.

Jednoducho funkčný.

1 |  Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a 
prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 |  Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok 
s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou 
kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov 
umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho 
systému.

3 |  Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie 
dodáme číselné a menné tabuľky.

4 |  Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým 
cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový 
systém.

5 |  Lišta pre svetelné spínače: Lišta pre svetelné 
spínače ponúka dostatočnú plochu na upevnenie 
svetelných spínačov, zásuviek a elektrických káblov.

6 |  Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dve-
rách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade 
potreby budú dodané aj zámky.
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Fünfzig200 Mriežkový systém deliacich stien
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Priestor pre nápady
Systém Fünfzig200 sa často používa na 
štruktúrovanie veľkých priestorov. 

Murované dvere systému Fünfzig200 sa vy-
nikajúco hodia pre priestory, v ktorých sa 
vyžaduje stála cirkulácia vzduchu.  

Tento systém možno tiež rôzne kombinovať. 
Príklad, kedy sa použije ako ochrana pred 
prelezením v kombinácii so systémom Forum 
alebo ako oddelenie od iných priestorov, 
napr. miestnosti pre bicykle, kabínky pre do-
movníka, kočikárne a pod.

Ľahkosť prostredníctvom priehľadnosti.
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Fünfzig50 Mriežkový systém deliacich stien
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Fünfzig50 Mriežkový systém deliacich stien
Tento systém oceľových priečok je v našej palete produktov novinkou. Fünfzig50 sa vyznačuje jasnosťou a priehľadnosťou. 
Vaše priestory budú pôsobiť svetlo a prehľadne. V kombinácii so stabilnou oceľovou konštrukciou získate vďaka nitkovému a 
kvadratickému vzoru priečok inovatívny charakter.        

S týmito systémami môžete v rámci priestoru vytvoriť hranice bez toho, aby ste ho zúžili. Systém Fünfzig50 sa vynikajúco hodí 
na rozdelenie veľkoplošných priestorov do organizovaných úsekov.

Inovácia so systémom.
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Fünfzig50 Mriežkový systém deliacich stien
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Fünfzig50 v detailoch
Pozinkované mriežkované siete s šírkou ôk 50 mm x 50 mm sa skrutkujú na teleskopické podpery s odstupom od podlahy a stropu. Ok-
rem toho sa horné a dolné obvodové drôty mriežkovaných sietí priskrutkujú na priečne výstuhy. 

Prelezenie nie je možné, pretože k výške priestoru ponúkame vhodnú výšku systému.

Poriadok so systémom.

1 |  Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a 
prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 |  Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok 
s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou 
kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov 
umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho 
systému.

3 |  Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie 
dodáme číselné a menné tabuľky.

4 |  Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým 
cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový 
systém.

5 |  Lišta pre svetelné spínače: Lišta pre svetelné 
spínače ponúka dostatočnú plochu na upevnenie 
svetelných spínačov, zásuviek a elektrických káblov.

6 |  Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dve-
rách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade 
potreby budú dodané aj zámky.
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Fünfzig50 Mriežkový systém deliacich stien
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Priestor pre nápady
Naše systémy možno rozmanito používať 
a kombinovať. Ponúkame vám početné           
varianty farieb a materiálov. Naši pracovní-
ci vám radi poradia a zareagujú aj na vaše 
nápady. 

Ako výrobca moderných a kvalitných          
systémov deliacich stien neustále pracujeme 
na našich produktoch, aby sme splnili nové 
nároky v architektúre, technike, ochrane 
životného prostredia i želania zákazníkov.  

Kladieme a spĺňame vysoké nároky.  

Ponúkame vám vysokokvalitné, inovatívne a 
funkčné produkty, individualitu, skúsenosti a 
medzinárodnú prezenciu na trhu.

Nárok so systémom.
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Doplnky

www.gerhardtbraun.com/kellersysteme/zubehoer
Ďalšie informácie na internete

Typ regálu Novum

Pedalo IIPedalo III

Typ regálu Forum

Typ regálu Signum

Regál pre bedne

Flexibilné riešenia doplnkov a systémov
Okrem systémov deliacich stien máme pre vás pripravené početné regály, ktoré sa vizuálne hodia k deliacim stenám.  Radi vám 
ponúkneme ďalšie doplnky ako stánky s nápojmi podľa miery a rôzne bicyklové stojany.   
Regály sú vyhotovované na mieru podľa objednaného pivničného systému a výšky pivnice. Stabilná oceľová konštrukcia sa dodáva 
podľa želania s policami z rôznych materiálov. Drevotriesková doska, drevený profil, dosky so živicovým materiálom a oceľové 
plechy.
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Ďalšie informácie

Milí zákazníci!

Gerhardt Braun Group sa neustále rozširuje. Tešíme sa, že vám môžeme predstaviť naše systémy.

Vyžiadajte si naše ďalšie brožúry:

Fax na: A: +43.1.5322350.50

Podnik:

Meno a priezvisko:

Ulica:

PSČ/Mesto:

E-Mail:

Telefón:

Fax:

Mobil:

www.gerhardtbraun.com/broschueren

Brožúra Priestorové systémy

Gerhardt Braun RaumSysteme

Brožúra Systémy do Pivníc - 
Ponukový list

Gerhardt Braun KellerSysteme

A
u

ss
ch

re
ib

u
n

g
st

e
xt

e

Brožúra Priestorové systémy – 
Ponukový list

Gerhardt Braun RaumSysteme
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Brožúry na objednanie alebo prevzatie

Brožúra Veľké projekty

Gerhardt Braun RaumSysteme

G
ro

ß
p

ro
je

k
te

Začiarknite želanú brožúru a poštou vám pošleme jeden exemplár.

nový
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Gerhardt Braun RaumSysteme

       Gerhardt Braun RaumSysteme

RaumSysteme Nemecko:   Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
 Prinz-Eugen-Straße 11 | 74321 Bietigheim-Bissingen
 Telefón +49.7142.9700.0 | Fax +49.7142.9700.39
 raumsysteme@gerhardtbraun.com 

RaumSysteme Nemecko:   Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
 Podnik
 Paluckistraße 2 | 39326 Hermsdorf 
 Telefón +49.39206.680.13 | Fax +49.39206.680.10 
 raumsysteme@gerhardtbraun.com

RaumSysteme Švajčiarsko:    Gerhardt Braun RaumSysteme AG
 Altgasse 50 | 6340 Baar | Tel. +41.41.88488.88
 Fax +41.41.88488.90 | schweiz@gerhardtbraun.com 

RaumSysteme Rakúsko:       Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH
 Pfarrgasse 56 | 1230 Viedeň | Tel. +43.1.5322350.0
        Fax +43.1.5322350.50 | austria@gerhardtbraun.com 
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       Gerhardt Braun KellerSysteme

KellerSysteme Nemecko:    Gerhardt Braun KellertrennwandSysteme GmbH
 Prinz-Eugen-Straße 11 | 74321 Bietigheim-Bissingen 
 Telefón +49.7142.9700.0 | Fax +49.7142.9700.29
 kellersysteme@gerhardtbraun.com 

KellerSysteme Nemecko:  Gerhardt Braun KellertrennwandSysteme GmbH
 Podnik
 Am Luftschiffhafen 1 | 14471 Potsdam 
 Telefón +49.331.236912.70 | Fax +49.331.236912.99
 kellersysteme@gerhardtbraun.com 

© Gerhardt Braun Group. Všetky práva, ako aj technické zmeny sú vyhradené. Z tlačovo-technických dôvodov sú možné odchýlky farieb od originálu.

Tiráž:  Koncepcia, stvárnenie a realizácia:
 visual4 | medien.kommunikation.design 
 Böblinger Straße 32 | 70178 Stuttgart

 Fotografia:
 Fotodesign Boveda
 Industriestraße 2 | 75382 Althengstett

 Tlač:
 Rondo-Druck GmbH
 Finkenstraße 1 | 73061 Ebersbach an der Fils

Skúsenosť so systémom.
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Gerhardt Braun Group
E-Mail Kontaktná adresa
info@gerhardtbraun.com 

Telefón  
+43.1.5322.350.26

Internetová stránka
www.gerhardtbraun.com


