
GR
AB

GRAB

DVEŘE
&OKNA



	 Firma	Grab	se	sídlem	v	Słotwinách u Kazimierze Dolního je výrobně-obchodní podnik s výhradně 
polským kapitálem. Rozšíření stávajících prostor, nákup nové výrobní linky a systematická školení 
pracovníků přinesly své ovoce v podobě stálého růstu výroby. Zdroje úspěchu firmy Grab spočívají  
v důsledném řízení, kolektivu kvalifikovaných a zkušených pracovníků a moderní marketingové strategii. 
Při plánování výroby a zavádění nových technologií si klademe za cíl zlepšení jakosti, funkčnosti  
a estetiky našich výrobků podle aktuálních požadavků trhu. 

	 Abychom	 splnili	 očekávání	 našich	 zákazníků,	 nabízíme	 bohatý	 výběr	 dřevěných	 oken	 a	 dveří.	
Dřevo	je	přírodní	materiál,	s	oblibou	využívaný	ke	zhotovování	stavebně-truhlářských	výrobků.

 Do	procesu	zvyšování	jakosti	zapojujeme	také	naše	dodavatele	materiálů	a	služeb,	aby	se	stali	
našimi	stálými	kvalifikovanými	partnery.
S	ohledem	na	rozsah	našich	závazků,	jejich	význam	pro	budování	důvěryhodnosti	firmy	a	pro	její	současné		
i	budoucí	zájmy	vytváříme	všem	zaměstnancům	pracovní	prostředí,	ve	kterém	mohou	překonávat	překážky,	
zlepšovat	produktivitu	práce	a	plně	se	věnovat	problematice	jakosti	a	zvyšování	své	kvalifikace.		

O FIRMĚ

Moderní řešení 
– spojení nejnovějších 
technologií, formy a stylu.

Splníme Vaše sny 
–  naše výrobky přizpůsobíme 
Vašim potřebám.

Zenon Grabowski
vlastník

•  Profily z lepeného třívrstvého borového dřeva,  
red meranti

• Obvodové kování Maco
• Izolační skla thermofloat 4/16/4, k=1,0 W/m2k,
•  Povrchová úprava akrylátovými barvami GORI
• Dvojí těsnění Inter Deventer
• Hliníková okapnice
• Hliníková lišta na křídle
• Blokáda nesprávné polohy kliky
• Klika Hoppe Secustic

 Základem	výroby	kvalitního	okna	je	výběr	vhodného	materiálu.	Ve	spojení	s	moderní	technologií	
a	pečlivou	 lidskou	prací	pak	vzniká	okno	s	 ideálními	vlastnostmi,	 splňující	požadavky	nejpřísnějších	
norem	a	nejnáročnějších	zákazníků.

OKAPNICE

VZORNÍK BAREV OKEN
hnědá olivová zlatá stříbrná

pinie stará borovice cypřiš iroko kaštan sipo framire sapelli

dub calvados ořech kempas afromosie višně wenge acajou

bílá

OKNA – STANDARD PROVEDENÍ
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OKNA – JINÁ ŘEŠENÍ

RETRO PROFIL

 Přestože	 retro	 okna	 vzhledem	
připomínají	velmi	staré	dřevěné	konstrukce,	
jedná	 se	 o	 zcela	 novou	 technologii,	
využívající	 nejnovější	 poznatky	 z	 oboru	
zpracování	 dřeva.	 Libovolnost	 tvarů		
a	barev,	prvky	zajišťující	správné	větrání	
a	 četné	 další	 funkce	 dávají	 prakticky	
neomezené	možnosti.

GOTICKÁ	OKNA

 Jsme	ve	stálém	kontaktu	
s	pracovníky	ochrany	památek,	
což	 nám	 umožňuje	 volit	 nej-
vhodnější	 způsob,	 jak	historic-
kému	objektu	vrátit	jeho	pěkný	
vzhled.	 

SKLÁDANÉ	BALKONOVÉ	DVEŘE

 Tam,	kde	se	nevejdou	klasické	balkónové	dveře,	doporučujeme	
použít	dveře	skládané.	Lze	je	namontovat	do	míst,	kde	není	dostatečný	
prostor	pro	klasické	jedno	nebo	dvoukřídlé	dveře.
 

POSUVNÉ	BALKÓNOVÉ	DVEŘE	TYPU	PATIO

 Systém výklopně-posuvných kování Patio 
představuje spolehlivé a bezpečné řešení pro velkoplošná 
okna a balkónové dveře – je ideální pro terasy, verandy 
a zimní zahrady.

PASIVNÍ	OKNA

 Profil	je	nejdůležitějším	prvkem	okna,	který	rozhoduje	o	jeho	parametrech	
–	stabilitě	a	pevnosti.	V	novém	okně	byl	 tento	profil	zesílen	na	šířku	88	mm.	
Díky	tomu	bylo	dosaženo	větší	stability	a	pevnosti	okenních	profilů.		

OKENICE

 Okenice	neplní	jen	estetickou	funkci.	Účinně	chrání	před	horkem	a	chladem	i	před	zvědavými	
pohledy	sousedů.	Některé	také	ochrání	dům	před	nezvanými	hosty.

Krása a solidnost se projevuje při tvorbě  kvalitních výrobků 
– konstrukčn jednoduchých a současněvyužívajících inovační 
řešení.

NÍZKOPRAHOVÉ	ŘEŠENÍ	TYPU	HS

 Architekti	ve	svých	projektech	stále	častěji	využívají	prosklené	
plochy	 zaujímající	 celou	 výšku	 podlaží.	 Ideálním	 řešením	 jsou	
zde	posuvné	dveře	HS.	Tato	konstrukce	se	 ideálně	hodí	pro	dveře	
vedoucí	 na	 terasu	 nebo	 do	 zahrady.	 Odstranění	 bariéry	 tvořené	
prahem	je	komfort,	který	požaduje	stále	více	investorů.	Výška	prahu	
v	nejvyšším	bodě	činí	12	mm	od	plochy	podlahy.

OKNA – JINÁ ŘEŠENÍ

Zkušenosti a profesionalita se projevují 
inovačním přístupem a perfektním 
provedením.

OKNA S KRYTÝM KOVÁNÍM 

Kryté kování je kování, jímž není vidět 
závěsy, pokud je uzamčeno. Toto kování 
umožňuje ne vždy zajímavý pohled na 
kování v rozích oken a jejich krytky. Celý 
mechanismus kování je uzavřený v okenní 
polodrážce. 

OKNA ALU - HOLZ

 Kombinace dřeva s hliníkem umožňuje ma-
ximální využití úžinových a estetických předností 
každé z těchto surovin. 
Dřevo - odpradávna známá surovina šetrná k ži-
votnímu prostředí, která v interiéru zároveň tvoří 
teplou a příjemnou atmosféru.
Hliník - použitý zvenku - je ochranou pro dřevo  
a zárukou kvality. 
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VENKOVNÍ DVEŘE – STANDARD PROVEDENÍ

 Vstupní	dveře	do	domu	tvoří	hranici	mezi	soukromým	a	veřejným	prostorem.	Jsou	vizitkou	
každé	budovy,	zejména	rodinného	domu	nebo	rezidence.
Venkovní	 dveře	 firmy	 GRAB	 jsou	 shrnutím	 toho,	 co	 by	 správné	 dveře	 měly	 obsahovat	 	
a	z	čeho	by	měly	být	vyrobeny.	Jejich	konstrukce	vyhovuje	nejvyšším	nárokům	na	stabilitu	
křídla	a	zárubně.

1. Konstrukce
•  Základním materiálem, používaným k výrobě venkovních dveří, je 

dřevo: borovice, mahagon nebo dub.  
Dveřní křídlo má tloušťku 68 mm / varianta 88 mm.

2. Povrchová úprava
•  Dveře jsou lakovány ekologickými akrylátovými barvami Gori,  

odolnými vůči atmosférickým vlivům.
3. Zasklení
• Izolační dvojsklo – barvené ve hmotě
4. Standardní výbava
• Lištový	zámek
•		Cylindrické	vložky	třídy	C	s	vysokou	odolností	proti	vloupání,	šest	
klíčových	s	chráněným	profilem,	jejichž	kopie	lze	zhotovit	pouze	po	
předložení	bezpečnostní	karty
•	Nízký	hliníkový	práh
•	Závěsy	nastavitelné	ve	třech	osách
•	Zábrana	proti	vysazení
•	Štít	s	rozetou

VENKOVNÍ DVEŘE – PŘÍKLADY VZORŮ

Dveře mají 
chránit dům 
před nezvanými 
hosty. Musí být 
masivní, pevné 
a dobře osazené.

Typizované	rozměry

Vnější	rozměry	zárubně Doporučené	rozměry		
otvoru	ve	zdi	

ŠÍŘKA VÝŠKA	 ŠÍŘKA VÝŠKA	

900 2080 930 2100

1000 2080 1030 2100
1100 2080 1130 2100

VZORNÍK	BAREV	VENKOVNÍCH	DVEŘÍ
ZENON JACEK KONRAD MICHAŁ

ŁUKASZ PATRYK ROMAN DAWID

pinie stará borovice cypřiš iroko

kaštan sipo framire sapelli

dub calvados ořech kempas

afromosie višně wenge acajou
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Venkovní dveře 
musí být dostatečně 
odolné, aby změny 
teploty, atmosférické 
srážky a sluneční 
záření neničily 
jejich povrch a 
nedeformovaly 
konstrukci.

VENKOVNÍ DVEŘE – PŘÍKLADY VZORŮ VENKOVNÍ DVEŘE – PŘÍKLADY VZORŮ

Vchodové dveře jsou 
vizitkou každého domu. 
Tvoří základní prvek 
architektury budovy, 
zdůrazňují její charakter 
a vyjadřují styl majitelů.

KRZYSZTOF ARTUR ZBIGNIEW

PIOTR

MARCIN

WIKTOR BARTOSZ PAWEŁ

MAREK ADAM JAKUB DANIEL

SZYMON DOMINIK TOMASZ HENRYK
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 Dřevěné interiérové dveře se velmi dobře hodí k parketovým, mozaikovým nebo prkenným 
podlahám.
 Interiérové dveře jsou nejluxusnější výrobky, které naše firma nabízí.
Jsou vyrobeny ze dřeva borovice, dubu nebo red meranti a jejich vnější vzhled svědčí o vysoké kvalitě 
provedení. Kromě klasicky otvíraných dveří nabízíme také dveře posuvné, a to v jednokřídlém nebo 
dvoukřídlém provedení.  Jedná se o velmi praktické řešení, často žádané našimi zákazníky. Dveře lze 
dodat s regulovanými zárubněmi, které se přizpůsobují různým tloušťkám dveří v domě.  

1. Konstrukce
•  Základním materiálem používaným k výrobě 

interiérových dveří je borové, mahagonové nebo 
dubové dřevo. Dveřní křídla mají tloušťku 42 mm 
a pevná zárubeň rozměry 95 x 55 mm. Vlysy dveří 
jsou zhotoveny z vytříděného lepeného dřeva. 
Konstrukce a materiály výplní závisí na materiálu 
daného modelu dveří. Pro zajištění tichého 
zavírání a tlumení hluku jsou všechny zárubně 
vybaveny těsněním.

2. Povrchová úprava
•  Dveře jsou lakovány polyuretanovými barvami se zvýšenou odolností vůči 

vnějším vlivům.
3. Zasklení
•  V typizovaných vzorech dveří lze použít výplně ze dřeva nebo pískovaného 

skla. Dřevěné výplně jsou v tenkém kazetovém provedení nebo nalepované 
(tloušťka 8 mm).

4. Standardní výbava
•  Běžný zadlabací zámek / varianta magnetický zámek
•  Závěsy nastavitelné ve třech osách / varianta kryté  

závěsy
• Těsnění

INTERIÉROVÉ STAVEBNICTVÍ DVEŘE – STANDARD PROVEDENÍ

Zaváděním nových technologií, stálým zvyšováním standardů a neustálou péčí o estetiku našich dveří 
chceme určovat nové směry v oblasti jejich výroby.

Typizované	rozměry

Vnější	rozměry	zárubně Doporučené	rozměry	otvoru		
ve	zdi

ŠÍŘKA VÝŠKA ŠÍŘKA VÝŠKA

800 2070 830 2100
900 2070 930 2100
1000 2070 1030 2100
1100 2070 1130 2100

VZORNÍK	BAREV	
INTERIÉROVÝCH	DVEŘÍ

kaštan 2100 líska embero třešeň tabák 2018 hnědá 2007London Rondo Rombus

KLIKY

PLOCHÁ

LIŠTY 

ELIPTICKÁ

RETRO

ZÁMKY
Čtyřbodové lištové zámky GU - 
SECURY MR 2 nebo dva samostatné 
nezávislé zámky. Zámky MR 2 
poskytují bezpečné uzamčení 
masivními závorami ovládanými 
klíčem a cylindrickou vložkou.

PRÁH
Hliníkový práh od 
firmy ALURON 
nebo práh dřevěný. 
Hliníkové prahy 
mohou být podle 
požadavku 
zákazníka vybaveny tepelnými vložkami, 
systémovým těsněním, expanzními 
páskami a ochrannou fólií.  

SKLA
Druhy nabízených  
dvojskel:
• tepelně izolační
• protisluneční
•  bezpečnostní  

a ochranné
• zvukotěsné
• žáruvzdorné
• ornamentální
• vitrážové

TĚSNĚNÍ
•  Vyrobené z vysoce kvalitního 

termoplastického elastomeru 
(TPE) s vynikajícími mechanickými 
vlastnostmi

• Umožňuje komfortní zamykání oken
• Tvarově stálé
• Odolné vůči nízkým teplotám

ZÁVĚSY
Závěsy TKZ nastavitelné ve třech osách. 
Závěsy mají certifikáty kvality a jsou vyráběny 
moderní technologií.

VLOŽKY
 Cylindrické vložky třídy C s vysokou 
odolností proti vloupání, šest	klíčových  
s chráněným profilem, jejichž kopie lze zhotovit 
pouze po předložení bezpečnostní karty.

ZÁBRANA	KFV	PROTI	
VYSAZENÍ	
Zábrana	proti	vysazení,	
montovaná	na	straně	závěsů,	
velmi	dobře	chrání	dům	před	
nezvanými	hosty.	Na	požádání	
mohou	být	dveře	vybaveny	další	
doplňkovou	zábranou.

VÝPLNĚ
Tepelně izolační výplně od firmy WEISS 
CHEMIE + TECHNIK GmbH nebo dvojskla 
tlošťky 24 mm.
Výplně i dvojskla jsou z obou stran po celém 
obvodě utěsněny silikonem. 

VENKOVNÍ DVEŘE – PŘÍSLUŠENSTVÍ
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INTERIÉROVÉ STAVEBNICTVÍ DVEŘE – PŘÍKLADY VZORŮ

Vysoce kvalitní interiérové 
dveře jsou vyráběné firmou 
GRAB podle individuálních 
požadavků zákazníků. Kvalita 
používaných materiálů a 
preciznost provedení jsou 
zárukou dlouholetého 
užívání a spokojenosti našich 
zákazníků.

INTERIÉROVÉ STAVEBNICTVÍ DVEŘE – PŘÍKLADY VZORŮ

OLAMONIKA

RENATASYLWIA WERONIKA NATALIAANETA

AGNIESZKA ANNA

DANUTA

JULIAMARIA MARTAKAROLINA

PATRYCJA

Nabídkou	široké	palety	vzorů	
a	barev	dokážeme	uspokojit	
i	nejnáročnější	zákazníky.	
Naší	doménou	je	realizace	
individuálních	návrhů	
interiérových	dveří,		
které	zútulní	Váš	domov.	

PAULINA
1� 1�



INTERIÉROVÉ DVEŘE – PŘÍSLUŠENSTVÍ

	 Čistá forma a prostý styl našich dveří výborně pasují jak do moderních i klasicky zařízených 
interiérů. Jejich příznivá cena, široká paleta barev a estetika provedení interiérových dveří jsou přednosti, 
které si zaslouží pozornost.

HeraLamia Lavinia

KRYTY ZÁVĚSŮ

 Dostupné v barvách: satén, 
mosaz, staré zlato, chrom, bílá, 
hnědá.

SKLA

MAGNETICKÝ 
ZÁMEK

KAZETY

VENTILAČNÍ 
OTVORY

ALASKA

se zkosenými 
hranami

průhledné
/ pískované

bezpečnostní 
matové

pískované pískované
rámeček se spirálou

pískované
zlatý klas

lakomat antisol

STANDARDNÍ A KRYTÉ ZÁVĚSY

 Závěsy	TKZ	nastavitelné	ve	třech	
osách.Závěsy	mají	certifikáty	jakosti	a	jsou	
vyrobené	moderní	technologií.

kazeta nalepovaná kazeta se zkosenými 
hranami

kazeta plochá

VZORNÍK ODSTÍNŮ DÝHOVANÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

UTĚSŇOVAČ 
PRAHU

Třešeň 0119F1 Dub 0003PP Dub 0006PS Dub 0101PS Dub 0609PS Dub rýže 
0001PS

Santal 0008PS Ebony 0004P Ebony 7001PS Ebony 7064PS

Ebony 7069PW Kamelia 0004PW Ořech 0518F1 Palisander 0002F1Ořech 1001PS Rose 0011PS Tik 0001PS Tik 0002PS Tik 0018PS Tik 3001PW

Wenge 0001PP Wenge 5001PW Wenge 5006PW Jilm 0012PS Zebrano 0001PS Zebrano 0087PS Zebrano 0112PS Palisander 
0025F4

Borovice 0201PW Clone 0234F3

Dub 0052F3 Zebrano 0021PS Dub 0158SR Čečetka 
California 07

Bambus 
Natural široký

Bambus 
Natural úzký

Bambus 
Carmel široký

Bambus 
Carmel úzký

Ebony 0102PI Mahagon 0151PA

1.Konstrukce
•  Dveře s dýhovanými HDF stabilizačními 

výplněmi v podobě voštiny. Vlys křídla 
dveří je vyroben ze dřeva v tloušťkách 40 
mm a 35 mm. Pevná dýhovaná zárubeň 
z MDF s průřezem  40 mm x 90 mm. 
Pro zajištění tichého zavírání a tlumení 
hluku jsou všechny zárubně standardně 
vybaveny těsněním.

2. Povrchová úprava
•  Dýhované dveře jsou lakovány transpa-

rentními laky tvrzenými UV.
3. Zasklení
•  V typizovaných vzorech dveří výplň  

tvoří mléčné bezpečnostní sklo.
4. Standardní výbava
•  Běžný zámek / varianta magnetický 

zámek
•  Závěsy nastavitelné ve třech osách / 

varianta kryté závěsy 
• Těsnění

ALABAMA OREGON

KALIFORNIA DAKOTA MONTANA ARIZONA NEWADA

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DÝHOVANÝMI VÝPLNĚMI BEZDRÁŽKOU – VZORŮ
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Zástupce f.GRAB pro ČR:
Ing. Jiří Sikora - ATISS

ateliér oken, dveří a zdravého bydlení
tel. +420 596 520 001 
fax. +420 596 524 131

atiss.sikora@gmail.com
www.atiss.cz

Politika firmy GRAB Zenon Grabowski spočívá v neustálém rozvoji, proto si vyhrazujeme právo provádět změny a vylepšení výrobků 
uvedených v této publikaci bez předchozího upozornění. Vyobrazené barvy výrobků se s ohledem na různorodou strukturu dřeva  
a technická omezení tisku mohou lišit od skutečnosti.
Tato publikace není nabídkou ve smyslu zákona a má pouze informativní charakter.


