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Historie firmy a její vývoj
Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtmanstvím 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 nejmodernějšími 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, montáž, záruční i pozáruční servis.
Naše výrobky můžete vidět na našich vzorkových prodejnách nebo můžete 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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RUSTIC

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D10

Povrchové úpravy
CPL laminát
       3D CPL laminát
       dýha
Profily lišt
2, 5, 7*
model: rustic D7

Dveře RUSTIC mají nadčasový design. Jsou to dveře, které zdobily interiéry vil 30. let a které se v současné době opět
vracejí a zdobí současné interiéry. Dveře jsou oblíbené pro svoji souhru tvarů a rámečků. Zákazník si může zvolit i jinou
kombinaci skel a kazet, dle vlastního vkusu či návrhu architekta tak, aby sladil svůj interiér se svými představami.
* lišta č. 7 lze pouze k dýhovaným dveřím (lišta je z masivu a přimořuje se do odstínu dýhy)
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SOLID

P1

P2

P3

P4

lyon

authentic

cassino

wenge

P5

P6

P7

P8

Povrchové úpravy
       3D CPL laminát
Profily lišt
1, 2, 3
model: solid P7

Dveře SOLID jsou modelovou řadou dveří s výraznou strukturou dřeva. Dveře tvoří v interiéru jednoznačnou eleganci moderního domova.
Konstrukce dveří je tvořena dřevěným masivním rámem z lepených hranolů s voštinovou výplní. Lze vyrobit i ve variantě
s výplní lehčenou DTD (pouze P1) nebo plnou DTD. Hrany dveří jsou olepeny hranou ABS. Dveře jsou okovány třemi panty
80/10. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. Bez příplatku je možno osadit zámkem pro systém WC nebo zámkem pro vložku FAB.
V základní variantě jsou dveře zaskleny sklem kůra čirá a zalištovány lištou č. 1. Lze zvolit i jakékoliv jiné sklo a lištu č. 2
nebo č. 3 (nerez).
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bardolino

7

STRIP

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

dle
vaší
fantazie

Povrchová úprava
       CPL laminát

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

       3D CPL laminát
       dýha
Profily lišt
2, 3
model: strip L1 - příčný dekor

Interiérové dveře STRIP uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. Dveře jsou vhodné do moderního interiéru. Díky nerezovým proužkům mají dveře elegantní vzhled a styl. Nerezové proužky ve dveřích lze dodat ve dvouch odstínech dle naší
nabídky: Typ 1 - hliník kartáčovaný, Typ 3 - nerez kartáčovaná.
Konstrukce dveří je tvořena dřevěným masivním rámem z lepených hranolů s voštinovou výplní. Sklo je zalištováno lištou
č. 2. V ceně je sklo gersat (mléčné), kůra čirá, činčila čirá. Jiné sklo je možné za příplatek. Dveře jsou okovány třemi panty
80/10 v povrchové úpravě lesklý nikl. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. Bez příplatku je možno osadit zámkem pro systém
WC nebo zámkem pro vložku FAB. Dveře lze osadit nerezovými zasklívacími rámečky (lišta č. 3) spojenými speciálními kovovými trny. Tento velmi pevný, avšak neviditelný spoj dotváří exkluzivní vzhled dveří. Příplatek za nerezové rámečky je 300
Kč/křídlo. U dveří řady STRIP nelze vyrobit hrany dveří s úpravou RUND a KARNIS.
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nerezový rámeček spojený kovovými trny - lišta č. 3
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STANDARD

A1

A2

A3

A4

A5

A10

A11

A12

A13

A14

A6

A7

A8

A9

Povrchové úpravy
       fólie
       odstíny RAL
CPL laminát
       vysokotlaký laminát 0,8 mm
       dýha
Profily lišt
1, 2, 3
model: standard A5

Dveře STANDARD jsou nejrozšířenější a nejprodávanější modelovou řadou dveří pro svoji jednoduchou eleganci, která je
vhodná téměř do každého interiéru a nepodléhá módním vlivům.
Konstrukce dveří je tvořena dřevěným masivním rámem z lepených hranolů s voštinovou výplní. Lze vyrobit i ve variantě
s výplní lehčenou DTD (pouze A1) nebo plnou DTD. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10. Zámek 72/80 pro obyčejný
klíč. Bez příplatku je možno osadit zámkem pro systém WC nebo zámkem pro vložku FAB. V základní variantě jsou dveře
zaskleny sklem kůra čirá a zalištovány lištou č. 1. Lze zvolit i jakékoliv jiné sklo a lištu č. 2 nebo č. 3 (nerez).
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QUATRO

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

Povrchové úpravy
       dýha
Profily lišt
1, 2, 5, 6, 7
model: quatro M10

Tento model dveří patří mezi nejmodernější. Jedinečnost dveří QUATRO spočívá ve hře s kresbou dřeva. Jedná se o vodorovné a svislé skládání dýhy do obrazců. Tato řada dveří si najde mnoho zákazníků, kteří hledají dokonalost, jednoduchost
a moderní design.

12

13

INTARSIE

G1

G2

G3

G4

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

Povrchové úpravy
       dýha
Profily lišt
1, 5, 6, 7
model: intarsie G3

Moderní řada dveří INTARSIE se vyznačuje kombinací několika druhů dýh nebo opačně orientované kresby dřeva a nabízí
pro zákazníka jednoduchou eleganci. Tento typ dveří je vhodný pro každý typ moderního interiéru – bydlení, kancelářské
prostory, hotely aj. Zákazník si zde může dle vlastního výběru a fantazie kombinovat různobarevné dýhy do různých obrazců.
U modelu G2 lze použít pouze lišta č. 1. U modelu G4 lze použít lišty č. 5, 6, 7.
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RECTAIME

J1

J2

J9

J10

J17

J18

J3

J4

J11

J12

J5

J6

J7

J8

J13

J14

J15

J16

Povrchová úprava
       dýha
  odstíny RAL
model: rectaime J15

Dveře RECTAIME patří mezi nejexkluzivnější modelové řady dveří, které naše firma vyrábí. Vynikají jednoduchou elegancí,
vysoce pevnou konstrukcí a moderním designem. Skleněné a dřevěné výplně jsou do dveří nasunuty a nejsou upevněny pomocí zasklívacích a kazetových lišt, což vytváří velmi jednoduchý a čistý detail. Dveře jsou určeny především do moderního
interiéru.

J19

J20

Speciální sendvičová konstrukce z masivních lepených hranolů a konstrukčních desek umožňuje vytvoření kapsy pro nasunutí skla či kazety. V ceně je sklo matelux čirý. Jiné sklo je možné za příplatek. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10
v povrchové úpravě lesklý nikl. Zámek 72/80 pro obyčejný klíč. Bez příplatku je možno osadit zámkem pro systém WC
nebo zámkem pro vložku FAB.
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SGRAFITO

H1

H2

LAGUNA

H3

H4

H5

H6

Q1

Q2

Q3

H7

H8

H9

Q5

Q6

Q7

Povrchové úpravy

Povrchové úpravy

       dýha

CPL laminát
       3D CPL laminát

Profily lišt
1, 5, 7

       dýha
model: laguna Q1

model: sgrafito H10

H10

H11

H12

Typ dveří SGRAFITO se vyznačuje plošně frézovanými obrazci na dveřích. Motivy frézování se mohou vyznačovat jednoduchou elegancí nebo náročnými tvary. U tohoto typu dveří může zákazník povolit uzdu svojí fantazií při výběru skleněných
výplní (vitráže, gravírované sklo), nebo si může vymyslet vlastní motiv frézování. Dveře jsou vhodné do moderního interiéru.
U modelu H10 lze použít pouze lištu v profilu č.5.
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Q4

Modelová řada LAGUNA patří mezi exkluzivní výrobky naší firmy. Je to moderní řada dveří pro zákazníky, kteří hledají originalitu, moderní design a jedinečnost.
Konstrukce dveří je tvořena lepeným dřevěným masivním rámem. V ceně je čiré kalené sklo o síle 8 mm, které je ve dveřích osazeno bezlištovým způsobem. Dveře jsou okovány třemi panty 80/10 v povrchové úpravě lesklý nikl. Zámek 72/80
pro obyčejný klíč. Bez příplatku je možno osadit zámkem pro systém WC nebo zámkem pro vložku FAB. U této řady dveří
si zákazník může určit změnu rozměrů skla či kazet dle vlastního návrhu.
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SHAGAL

LINIE

B1

B2

B3

Povrchové úpravy

B4

B5

B6

B7

B8

B9

Povrchová úprava

N1

N2

N3

N4

N5

N6

       CPL laminát

CPL laminát
       dýha

       dýha

Profily lišt
4, 5

Profily lišt
5*, 8, 9
model: shagal N4

model: linie B6

B10

B11

B12

Dveře LINIE se vyznačují jednoduchou a přímou linií rámečků. Tento typ dveří je vhodný pro každý typ moderního interiéru –
bydlení, kancelářské prostory, hotely aj. Jednoduchá a přímá elegance dveří LINIE si získala již řadu spokojených zákazníků.

Oblíbené dveře SHAGAL najdou své zákazníky, kteří hledají hravost a rozmanitost. Je to hra s rámečky a sklem při zachování přímé linie. Tyto dveře jsou vhodné jak do klasického, tak i do moderního interiéru.
* U CPL laminátu pouze profil lišty č. 5.
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KLERMONT

Povrchové úpravy

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

CPL laminát
       dýha
Profily lišt
4, 5
model: klermont C5

Řada dveří KLERMONT nabízí velmi širokou nabídku prosklených a kazetových dveří, které lze navzájem velmi snadno kombinovat. Tato řada dveří uspokojí i velmi náročného zákazníka. Dveře KLERMONT jsou vhodné téměř do každého interiéru
a svojí jednoduchou elegancí si získaly velkou řadu spokojených zákazníků.
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PORT

Povrchové úpravy

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

E24

CPL laminát
       dýha
Profily lišt
4, 5
model: port E10

Dokonalá souhra jemných tvarů, tím se vyznačují dveře řady PORT. Jednoduchost a elegantnost dveří obsahuje nejširší
nabídku prosklených a kazetových dveří, které se dají velmi dobře a snadno kombinovat. Dveře PORT patří mezi velmi oblíbené řady dveří, které dotvoří krásu vašeho interiéru.
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RONDO

KLASIK

Povrchové úpravy

K1

K2

K3

K4

K5

K6

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

CPL laminát

CPL laminát
       dýha

       dýha

Profily lišt
5

Profily lišt
4, 5
model: rondo K5

Dveře RONDO se vyznačují jednoduchými a oblými tvary. Tyto dveře si najdou své místo jak v klasických, tak i v moderních
interiérech. Modely K1 a K2 lze dodat ve variantě s nerezovým nebo mosazným rámečkem.
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Povrchové úpravy

F1

model: klasik F4

Dveře KLASIK představují řadu dveří s rustikálním vzhledem. Pečlivé sladění dřevin v interiéru vytvoří dokonalý výsledek.
Řada KLASIK patří mezi tradiční modelové řady interiérových dveří.
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POSUVNÉ DVEŘE
Posuvné dveře jsou ideálním řešením problému tam, kde vás trápí nedostatek prostoru. Nejenom že vám pomohou
s nedostatkem místa, ale opticky zvětší místnost! Posuvné dveře vyrábíme ve variantách:
    posuvné dveře před stěnu
    posuvné dveře do stavebních pouzder
    posuvné dveře v rámci ostění zárubně

Posuvné dveře do stavebních pouzder

Tento systém se provádí za předpokladu umístnění stavebního pouzdra do zdiva nebo do sádrokartonu. Tento systém šetří
plochu nutnou pro otevření klasických dveří.
Typy stavebních pouzder:
STANDARD

Nejběžnější typ stavebního pouzdra pro posuvné dveře.
Jednoduché pouzdro pro jednokřídlé dveře.

Posuvné dveře před stěnu

Tento systém se provádí tak, že posuvné křídlo se posouvá těsně podél stěny. Systém se využívá především při jednodušších rekonstrukcích (nevyžaduje se osazování stavebního pouzdra do zdi). Posuvné dveře před stěnou mohou být jednokřídlé i dvoukřídlé. Komplet je tvořen posuvným křídlem, obložkovou zárubní, garnýží a posuvným mechanismem.

KOMFORT

Sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených
vodící lištou. Každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb
dveřních křídel může být i synchronizován.

Posuvné dveře před stěnu - jednokřídlé

PARALLEL

Dvojité pouzdro, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající
se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních
křídel je synchronizován.

Posuvné dveře před stěnu - dvoukřídlé

UNIBOX

Jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvoje jednokřídlé dveře, které mohou uzavírat dva vedle sebe sousedící
pokoje (každé křídlo jde na opačnou stranu).

Posuvné dveře v rámci ostění zárubně

Tento způsob posuvu je elegantním řešením uzavření jednotlivých prostor. Obložková zárubeň je rozdělena na dvě části: na
pevné fixní křídlo a křídlo posuvné v rámci ostění zárubně. Pro toto řešení se musí dodržet specifické technické požadavky na
stavební otvor (dostatečná šířka stavebního otvoru a ostění minimálně 15 cm).
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KYVNÉ A ZLAMOVACÍ DVEŘE

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Kyvné dveře

Tento systém otevírání (slangově „lítačky“) umožňuje otevření dveří na obě strany a to pouhým zatlačením z jedné nebo
z druhé strany a zaručuje tedy snadný a rychlý průchod. Dveře je možné opatřit okopovým plechem a to z důvodu otevírání
dveří nohou. Tento systém se převážně používá v restauracích a v nemocnicích. V současné době se tyto dveře dodávají i
do rodinných domů.

Zlamovací dveře

Zlamovací dveře se umísťují tam, kde není možné kvůli omezenému prostoru využít otočné či posuvné dveře. Dveřní křídlo
se v polovině (třetině) zlomí a přisune se po kolejnici ke kraji zárubně, tudíž při otevření dveře částečně zůstávají uvnitř
průchodu zárubně. Nedoporučuje se na prosklené a rámečkové dveře, protože konstrukce těchto dveří neumožňuje plné
otevření.
Symetrické dělení

Asymetrické dělení

Otočnozlamovací dveře

Vhodné pro použití v místech s omezeným prostorem nebo náhrada za otočné dveře. Především určeno pro kovové zárubně. Lze vyrobit i pro obložkové zárubně.
Pro ocelovou zárubeň

Pro obložkovou zárubeň

Všechny dveře z modelových řad lze vyrobit v bezfalcovém (bezpolodrážkovém) provedení. Dveřní křídlo zapadne do zárubně a nevyčnívá do prostoru – je ve stejné rovině. Tento systém se vyznačuje čistou linií pro moderní styl interiéru. K tomuto
typu lze dodat panty viditelné (lomené) či panty skryté, které tak podtrhnou čistou linii dveřního kompletu.
Šířka stavebního otvoru je stejná jako u dveří otočných falcových.
K bezpolodrážkovým dveřím doporučujeme zárubně profil 3 a 6, viz. str. 36 a 37. Na dveřích i zárubních je téměř stejný
rádius hran, což vytváří precizní detail, který ocení i ten nejnáročnější zákazník.

Závěsy
     skryté TECTUS 240/340
     skryté W978/W1078
     viditelné lomené TKZ
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PŘÍČNÁ DÝHA
Naše firma pro vás připravila velmi elegantní a luxusní provedení bezfalcových dýhovaných dveří s příčnou orientací nejen
na ploše dveří, ale i na hranách dveřního křídla a na všech plochách obložkové zárubně. Obložkové zárubně jsou vyráběny
jako ostrohranné se skrytými závěsy. Tedy i hrana zárubně je stejná jako hrana dveří. Dveře se zárubní tak vytváří velmi
čistý a elegantní komplet. Tato technologie lze použít pouze u vybraných modelů dveří.

3D DÝHA
3D dýha je přírodní materiál, který se vyrábí speciálním krájením dřeva. Vznikne tak jedinečný plastický povrch. Základem
je masivní dýha dub, kterou kterou lze dodatečně upravovat mořením či bělením do různých odstínů a finální úprava se
provádí lakem nebo olejem.
Povrch 3D dýha je určen především pro bezfalcové dveře s ostrohrannými obložkovými zárubněmi. Jedná se o velmi exkluzivní a luxusní provedení dýhovaných dveří. Tuto technologii lze použít pouze u vybraných modelů dveří.

Dveře a zárubně v tomto provedení nabízíme v povrchových úpravách:
dýha dub, dýha jasan, dýha třešeň, dýha ořech, dýha wenge
Dýhy lze také upravovat mořením do jiných odstínů a povrchovou úpravou lakem nebo olejem.
Dveře i zárubně s příčnou dýhou vyrábíme i v protipožárním a zvukově izolačním provedení.

Doporučení:
U prosklených dveří je vhodné vybírat z řady dveří RECTAIME a LAGUNA kde je sklo osazeno bezlištovým způsobem. Dveře
je vhodné osadit magnetickým zámkem, jehož protiplech je osazen tak, že při zavřených dveřích není vidět ani jeho hrana.
Konstrukci dveří doporučujeme zvolit s dvojitým masivním rámem s výplní lehčené DTD, což zajišťuje nejen velmi dobré
pevnostní vlastnosti dveří, ale i vyšší zvukový útlum.
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ERGON® SYSTEM
Systém ERGON® představuje plnohodnotnou alternativu, která zákazníkovi pomůže vyřešit problém s prostorem v interiéru. Způsob otevírání dveří, s kombinací „otočného a posuvného“ křídla v jednom jediném mechanismu umožňuje extrémně
minimalizovat nároky na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu otočnému (požadavky na
prostor cca o 40% nižší). Dveře se systémem ERGON® mohou být použity ve všech interiérech. Žádný zvláštní požadavek
na rozměry nebo stavbu nebrání použití dveří osazených systémem ERGON®. Postačí pouze úprava běžné zárubně a použití bezfalcového křídla.
Speciální dveře – systém ERGON®
Po estetické stránce dveře vybavené systémem ERGON® jsou vzhledově velice přívětivé a sympatické. Mechanismus
„otočně-posuvný“ umožňující otevírání dveří v obou směrech (dovnitř i ven) je koncipovaný pro širokou škálu rozměrových
a estetických variant. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a není hlučný při otevírání a zavírání. Cena dveří vybavených systémem ERGON® je více než výhodná s přihlédnutím ke skutečnosti, jak se jejich začleněním do interiéru zvýší využití užitného
prostoru a k jejich všestrannému využití v objektech.

Výhody systému ERGON®:
Díky otevírání na obě strany (dovnitř i ven):
   snižuje potřebný prostor pro otevírání dveří
   a zároveň zvyšuje užitnou plochu interiéru
   zlepšuje dostupnost a obyvatelnost malých
   a těsných prostorů
   lehká ovladatelnost pro osoby se sníženou
   pohyblivostí
  řeší problém střetu sousedících dveřních
   křídel
   dveře se dají vždy otevřít ve směru odchodu
Stabilní vlastnosti:
  dlouhodobě ověřené funkční vlastnosti vý   robků instalovaných ve veřejných budovách
   žádné zvláštní požadavky na stavební kon   strukce
  k dodání v různých provedeních a rozmě   rech
Kvalitní komponenty:
Mechanismus, který zabezpečuje pohyb dveřního křídla „otočně-posuvný“, osazený speciálním dorazem centrálně aretuje křídlo v zavřené poloze.
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MOŽNÉ KONSTRUKCE DVEŘÍ A VÝPLNÍ
voština - rám ze smrkových masivních hranolů. Voština je vlepena mezi masivní rám. U pantů a zámku je rám
zpevněn dalším masivním hranolem.

dutinková dřevotříska - zdvojený smrkový masivní rám. Dutinková neboli odlehčená dřevotříska je vhodná pro
plné hladké dveře. Vhodné použití pouze pro plné hladké dveře nebo s nalepeným rámečkem.

plná dřevotříska - zdvojený smrkový masivní rám. Plná dřevotříska se vyznačuje vysokou pevností a odolnosti
proti proražení. Vhodná použití pro prosklené nebo plné hladké dveře. Není vhodné pro dveře s kazetou.

sendvičová - speciální konstrukce z masivních lepených hranolů a konstrukčních desek umožňující vytvoření
kapsy pro nasunutí skla či kazety. Např. řada dveří RECTAIME či LAGUNA.

masivní konstrukce - vícevrstvá celomasivní konstrukce dveří zajišťující velkou pevnost a odolnost dveří.

SPECIÁLNÍ DVEŘE
Zvukově izolační dveře
Funkcí zvukově izolačních dveří je oddělit hlučné prostory např. chodby od  běžných místností, kde zákazník vyžaduje klidné
prostředí např. obytné místnosti, kanceláře aj. Naše firma vyrábí zvukově izolační dveře v různých konstrukcích a lze je
osadit jak do dřevěných obložkových či rámových zárubní, tak i do ocelových zárubní s těsněním. Zvukově izolační dveře
vyrábíme plné i prosklené a to v různých zvukových kategoriích. Bližší informace naleznete na www.gerbrich.cz.
Bezpečnostní dveře
Naše firma vyrábí několik typů bezpečnostních dveří a to v bezpečnostních třídách RC 2 a RC 3. Standardně se bezpečnostní dveře osazují do speciálních ocelových zárubní. Přesný popis a typy bezpečnostních dveří naleznete v samostatném
katalogu bezpečnostních a protipožárních dveřích.
Protipožární a kouřotěsné dveře
Protipožární dveře se používají tam, kde jsou předepsány v projektové dokumentaci. Obvykle to jsou vstupní dveře do bytů,
hotelových pokojů apod. Naše firma vyrábí velké množství různých typů protipožárních a kouřotěsných dveří. Mohou být
osazeny do ocelových ale i dřevěných rámových či obložkových zárubní. Design protipožárních dveří lze téměř vždy dodat
ve stejném provedení jako ostatní interiérové dveře. Bližší informace o protipožárních dveřích naleznete v samostatném
katalogu bezpečnostních a protipožárních dveřích.
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OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
Obložkové zárubně zvýrazní krásu vašeho interiéru a zároveň zajistí perfektní funkčnost dveří. Zárubně jsou vyráběny ve
všech povrchových úpravách odpovídajícím dekorům dveří. Zárubně se osazují až po dokončení stavebních otvorů, tedy po
zhotovení omítek, malby, obkladů a po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, dřevěných podlah a koberců.
Je ale nutné, aby s obložkovou zárubní bylo počítáno již v průběhu projektu či hrubé stavby, protože musí být připraveny
stavební otvory pro osazení těchto zárubní. Viz. strana 39.

Profil zárubně č. 4 se vyrábí pouze v přírodní dýze. Jedná se o velmi zajímavý profil
zárubní, který dotváří exkluzivní vzhled interiéru. Tyto zárubně jsou vyráběny zakázkově
dle přesného zadání od zákazníka a termín dodání je 6 - 8 týdnů. Velikost stavebního
otvoru pro tento profil zárubně: Výška 202 - 205 cm, šířka + 10 až 14 cm ke světlosti
dveří. (např. pro dveře 80/197 cm bude stavební otvor 90 - 94/202 - 205 cm).

Profil zárubně č. 1 je nejpoužívanějším provedením obložkové zárubně. Jeho výhodou
je možnost provedení v nejširším výběru povrchových úprav, velmi příznivá cena a krátké dodací lhůty.
profil zárubně č. 4

profil zárubně č. 1

Profil zárubně č. 5 se vyrábí pouze z masivu. Jedná se o třívrstvý lepený smrkový
masiv zajišťující vysokou kvalitu zárubní nebo dřevěnou spárovku. Jde o vysoce kvalitní
provedení zárubní z přírodních materiálů.

Profil zárubně č. 2 se vyrábí v CPL laminátu, 3D CPL laminátu, dýze a nástřiku RAL.

profil zárubně č. 2

profil zárubně č. 5

Profil zárubně č. 6, tzv. „ostrohranné provedení“. Vyrábí se v povrchové úpravě  CPL
laminát, 3D CPL laminát, laminát 0,8 mm HPL, dýha a nástřik RAL. Výhodou tohoto
profilu je možnost napojení na tupo, viz. strana 38. Tento typ zárubní doporučujeme
především pro bezpolodrážkové dveře. U zárubní v dýze a nástřiku RAL je rádius hran
cca 2 mm.

Profil zárubně č. 3, tzv. „ostrohranné provedení“. Vyrábí se v povrchové úpravě CPL
laminát, 3D CPL laminát, laminát 0,8 mm HPL, dýha a nástřik RAL. Výhodou  tohoto  
profilu je možnost napojení na tupo, viz. strana 38. Tento typ zárubní doporučujeme
především pro bezpolodrážkové dveře. U zárubní v dýze a nástřiku RAL je rádius hran
cca 2 mm.
profil zárubně č. 3
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profil zárubně č. 6
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OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
Kovolaminátové zárubně

kovolaminátová zárubeň - hliník

obložková zárubeň na pokos

kovolaminátová zárubeň - nerez

obložková zárubeň

Rozměry stavebních otvorů pro obložkové zárubně*
pro dvoukřídlé dveře

pro jednokřídlé dveře

Spojení obložkových zárubní

bezpolodrážková zárubeň na tupo

Dveře

Šířka

Výška

Dveře

Šířka

Výška

60/197

68 - 70 cm

201 - 203 cm

125/197

133 - 135 cm

201 - 203 cm

70/197

78 - 80 cm

201 - 203 cm

145/197

153 - 155 cm

201 - 203 cm

80/197

88 - 90 cm

201 - 203 cm

165/197

173 - 175 cm

201 - 203 cm

90/197

98 - 100 cm

201 - 203 cm

185/197

193 - 195 cm

201 - 203 cm

*Pro všechny profily zárubní s výjimkou profilu č. 4. U profilu zárubně č. 4 je doporučená výška stavebního otvoru 202 - 205
cm. Doporučená šířka je +10 až 14 cm ke světlosti dveří.
Např. pro dveře 80/197 cm platí velikost stavebního otvoru 90 - 94/202 - 205 cm.
na pokos (45°)
možno pro všechny profily zárubní
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na tupo (90°)
možno pouze pro profily zárubní
č. 3 a 6
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OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ)
Tento typ zárubně se použije na stávající kovovou zárubeň a tím se během okamžiku a bez bourání a prachu změní vzhled
vašeho interiéru. Před výrobou je nutno s našimi odborníky konzultovat typ původní kovové zárubně a vhodnost použití našeho obkladového systému. K tomuto systému se vyrábí dveře v atypických rozměrech.
Nejčastěji používaným profilem pro obklad kovových zárubní je profil č. 1. Profil č. 2 se používá v případě potřeby překrytí
širší ocelové zárubně.

OBLOŽKOVÉ STĚNY
V interiérech, kde je požadavek na vyšší prostup světla nebo větší stavební otvor, je ideálním řešením doplnit váš interiér
zárubní s nadsvětlíkem nebo bočním světlíkem.

NS
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BS

2BS

NSBS

NS2BS
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PROFILY LIŠT, HRANY DVEŘÍ A PROVEDENÍ
Pro kazetové dveře nelze použít lištu č. 1.
profil lišty č. 1

profil lišty č. 2

profil lišty č. 3

profil lišty č. 4

zasklívací

zasklívací

zasklívací (nerezová)

zasklívací a kazetová

profil lišty č. 5

zasklívací a kazetová

profil lišty č. 8

profil lišty č. 6

příčková

profil lišty č. 9

zasklívací

nalepovací

profil lišty č. 20

Dýha - přirozená harmonie dřeva, která je charakteristická různou kresbou a barvou. Tento kvalitní přírodní
materiál je vždy jedinečný a svojí originalitou uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky, kteří preferují čistě přírodní
materiály. Proto je u této povrchové úpravy možná odlišnost v odstínu a kresbě dřeva. Vzorníky těchto povrchů jsou pouze orientační.

příčková

nalepovací

CPL laminát - střednětlaký 0,2 mm silný laminát vyniká svojí snadnou údržbou a odolností proti mechanickému poškození. Díky těmto vlastnostem je doporučován do různých interiérů - rodinné domy, byty, ale
i kancelářské prostory apod.

profil lišty č. 7

zasklívací

nalepovací

3D CPL laminát - rozšířená kolekce oblíbených CPL lamanátů. Jedná se o dřevodekory s výraznou strukturou
dřeva tzv. 3D povrch. Stejně jako CPL laminát je doporučován do různých interiérů - rodinné domy, byty, kancelářské prostory apod.

Provedení rámečků a kazet
Vysokotlaký laminát 0,8 mm - je laminát odolnější proti mechanickému poškození a oděru se snadnou údržbou. Je doporučován do extrémně zatěžovaných prostor, např. školy, nákupní střediska, zdravotnická a sportovní zařízení, výrobní prostory apod.

zasklívací a kazetová

zasklívací a kazetová

zasklívací

Hrany dveří

Fólie - vhodný materiál pro běžné používání se stálostí dekoru dřeva. Předností tohoto materiálu je jeho nízká
cena a snadná údržba. Díky těmto vlastnostem je doporučován do rodinných domů a bytů.

Standardní provedení pro všechny otočné dveře

zapuštěná kazeta

nalepovací rámeček

STANDARD (v ceně)

Olepení hrany dveří hranou ABS (pouze u CPL laminátu)

za příplatek

Provedení pro posuvné dveře
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v ceně posuvných dveří

Atypické provedení za příplatek (pouze dýhované dveře)

RUND

KARNIS

Provedení pro bezpolodrážkové dveře

v ceně bezpolodrážkových dveří

Odstíny RAL - jedná se o fólii s nástřikem barvy v odstínech dle vzorkovníku RAL. Doporučuje se do rodinných
domů a bytů.

Další možné povrchové úpravy
   dýhované dveře vyrábíme i z ALPI dýhy
   přírodní dýhy lze navíc upravit i mořením dle vzorníku nebo dle předloženého vzorku zákazníkem
   lakované dveře a dveře v odstínu RAL lze vyrobit i v matném provedení či vysokém lesku
   dýhované a masivní dveře lze dokončit v olejové povrchové úpravě
   masiv
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SKLENĚNÉ VÝPLNĚ
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Kůra čirá

Kůra bronz

Gersat/Matelux čirý

Čiré sklo

Čiré sklo bronz

Martele

Conex mléčný

Delta čirá

Delta čirá matná

Altedeutch čirý

Altedeutch bronz

Grepi

Flutes čirý

Flutes matný

Mastercarre

Matelux zelený

Matelux modrý

Činčila čirá

Činčila bronz

Pavé bílé

Krizet

Matelux bronz
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ORIENTACE DVEŘÍ
jednokřídlé dveře

Sídlo firmy a výroba
GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106
679 63 Velké Opatovice
tel: 516 456 696
fax: 516 412 367

Praha
Velké
Opatovice

mob: 733 186 532
mob: 731 658 610
levé dveře

pravé dveře

Ostrava
Olomouc
Brno

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

Vzorkové prodejny

dvoukřídlé dveře

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

OLOMOUC

Topolová 2961/12
106 00 Praha 10

Dornych 678/90
617 00 Brno

Družební 733
725 26 Ostrava - Krásné Pole

Machátova 2a
783 01, Olomouc - Slavonín

tel: 272 661 583
fax: 272 661 584

mob: 733 133 924
mob: 739 225 333

mob: 734 837 319
mob: 734 838 803

mob: 731 317 262
mob: 733 104 503

mob: 734 323 210
mob: 731 168 746

e-mail: brno@gerbrich.com

e-mail: ostrava@gerbrich.com

e-mail: olomouc@gerbrich.com

e-mail: praha@gerbrich.com

Ostatní služby
levé dveře

pravé dveře

Zaměření staveb, cenová nabídka, doprava, montáž, odborné poradenství, záruční a pozáruční servis.
Více se o našich výrobcích a službách dozvíte na www.gerbrich.cz, kde naleznete i kontakty na naše prodejce a partnerské firmy.
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