
Jedna konštrukcia – veľa individuálnych riešení.

Systémy pivničných kobiek



VAŠE V ÝHODY

FERRUM
Systém priečok z oceľových lamiel

FERRUM UZAVRETÝ
Nepriehľadný systém priečok
z oceľových lamiel 

NOVUM  
Systém priečok z dierovaného plechu\ 4 \ 5 \ 6

- Oceľové priečky s dlhou   

 životnosťou

- Priehľadná varianta s odstupom  

 lamiel 35 mm

- Prirodzené prevetrávanie   

 priestorov

- Pozinkované oceľové lamely sú  

 odolné proti korózii

- Vhodné najmä do priestorov s  

 vyššou vlhkosťou

- Uzavretá varianta lamiel, ktoré  

 sú montované vedľa seba bez  

 medzier

- Prevetrávanie vďaka 5 cm odstupu  

 nad podlahou a pod stropom

- Výrezy pre potrubia a VZT priamo  

 na stavbe 

- Cenovo výhodný nepriehľadný  

 systém

- Elegantný a moderný vzhľad

- Vysokokvalitný stabilný materiál

- Maximálna ochrana pred vlámaním

- Dvere v obvodom ráme

- Možnosť kombinácie s dverami z  

 plného plechu

- Oceľový plech pozinkovaný  

 metódou Sendzimir

Pre  vše tky  naše  sys témy p la t í :

INDIV IDUÁLNOSŤ BEZPEČNOSŤFLEX IB IL ITA

Výška deliacich stien sa volí podľa 
svetlej výšky daných priestorov, tak 
aby sa zabránilo ich prelezeniu. Všetky 
výplne našich priečok sú kotvené z 
vnútornej strany na stabilnú oceľovú 
konštrukciu. Viac bezpečnosti ponúka 
naša patentovaná ochrana visiaceho 
zámku.

Naše deliace steny nepozostávajú z 
hotových stien, ale sa prispôsobia 
miestnym požiadavkám. Deliace 
priečky sú flexibilne podľa Vašich želaní 
vyrobené a dodané. Presné, skutočné 
zamerania nie sú potrebné – systémy sú 
montované priamo na mieste v daných 
priestoroch. 

Maximálna individualita vďaka šiestim 
rôznym systémom deliacich stien 
pre potreby zákazníka. Kombinácie 
systémov dodatočne ponúkajú viac 
možností.
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Zákaznícky servis je u nás na prvom  
mieste - systémy pivničných kobiek sa 
vyrábajú a dodávajú flexibilne podľa 
Vašich prianí. Dodržovanie termínov je 
pre náš montážny servis - fungujúci po 
celej Európe, samozrejmosťou.

Jednoduchá a dôkladne premyslená 
konštrukcia našich deliacich priečok 
predstavuje cenovo výhodnú alternatívu 
k murovaným alebo sádrokartónovým 
priečkam. Neskoršie zmeny a rozšírenia 
sú kedykoľvek možné. Rýchla montáž – 
suchý proces. 

Vysokohodnotná kvalita našich 
materiálov - osvedčený konštrukčný 
systém - vlastná výroba -  profesionálna 
odborná montáž - dlhoročné 
skúsenosti. To je firma GERHARDT 
BRAUN.

KVALITASPOĽ AHLIVOSŤHOSPODÁRNOSŤ

FORUM  
Systém priečok z drevotrieskových 
dosiek

SIGNUM  
Systém priečok z drevených profilov

FÜNFZIG 50  
Systém priečok zo zváranej siete 50/50

- Ideálna náhrada murovaných  

 priečok

- Vyšší štandard nepriehľadných  

 priečok

- Štandardne v bielej farbe, farebné  

 varianty na vyžiadanie

- Prevetrávanie zabezpečené  

 odstupom od podlahy a pod  

 stropom

- Vysoká stabilita priečok

- Prírodný materiál z hospodárskych  

 lesov

- Flexibilný, pretože sa ľahko  

 prispôsobí Vášmu priestoru

- Ľahká úprava v klenbových  

 priestoroch aj v prípade potrubí

- Vnáša harmóniu a pokoj do  

 pivničných priestorov

- Voliteľná medzera medzi   

 drevenými latkami

- Svetlé a priehľadné priestory 

- Maximálne prevetrávanie   

 priestorov

- Vysoká odolnosť proti korózii  

 vďaka žiarovému zinkovaniu

- Dlhá životnosť



Jedna z obľúbených variant pivničných kobiek, kde viacnásobne nitované lamely poskytnú priestoru 
moderný vzhľad.

Oceľová výplň z pozinkovaných oceľových lamiel šírky 115 mm, montované s cca. 35 mm 
medzerami, patrí medzi cenovo výhodné prevedenie pivničných kobiek. Perforovaním lamiel je 
zabezpečená ich stabilita, zinkovaním jej ochrana proti hrdzaveniu. Lamely sú nitované na základnú 
oceľovú pozinkovanú konštrukciu. Dlhá životnosť – žiadna údržba. V doplnkoch nájdete vhodné 
uzamykanie pivničných kobiek. 

Doplnky

Visiaci zámok

Plechová tabuľa pre 

vypínače

Patentovaná ochrana 

visiaceho zámku

Zadlabávací zámok PZ 

Číselná tabuľka s

označením

Zadlabávací zámok PZ so 

sadou nerezových kľučiek

Výrezy pre potrubia a VZT

Jednoduchý a stabilný 

Ferrum
Systém priečok z oceľových lamiel 
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Zadlabávací zámok PZ so 

sadou umelých kľučiek



Uzavretá varianta z pozinkovaných oceľových lamiel, pri ktorej je Váš majetok chránený pred cudzími 
pohľadmi.

Pri uzavretej variante sú oceľové lamely montované vedľa seba bez medzier, čím dosiahneme 
nepriehľadné prevedenie. Tento systém nájde svoje využitie vo všetkých priestoroch, či sa jedná 
o novostavbu, obnovu bytového domu, alebo starší objekt s klenbovými suterénmi. Kompletný 
pozinkovaný systém Ferrum uzavretý sa vyznačuje rýchlou montážou s následným dlhodobým 
užívaním.  Možná kombinácia s dverami z plného plechu alebo so zváranou sieťou na presvetlenie.
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Bezpečný a flexibilný

Ferrum Uzavretý
Nepriehľadný systém priečok z oceľových lamiel
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Patentovaná ochrana 

visiaceho zámku

Umelé alebo nerezové 

madlo

Pevný dierovaný plech ponúka vysokú ochranu pred vlámaním a prirodzené prevetrávanie.

Systém Novum predstavuje moderné prevedenie pivničných kobiek. Dierovaný plech s hustým 
dierovaním zabezpečí prirodzené prevetrávanie Vašich priestorov, kým kruhové otvory s priemerom 5 
mm poskytujú maximálnu ochranu pred vlámaním. Samozrejmosťou je zinkovaná povrchová úprava 
plechu a základnej konštrukcie. Vysoká kvalita s moderným vzhľadom.

Priehľadný, ale bezpečný

Novum
Systém priečok z dierovaného plechu

Doplnky

Visiaci zámok Zadlabávací zámok PZ Zadlabávací zámok PZ so 

sadou nerezových kľučiek

Číselná tabuľka s

označením

Výrezy pre potrubia a VZT

Zadlabávací zámok PZ so 

sadou umelých kľučiek
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Patentovaná ochrana 

visiaceho zámku

Zadlabávací zámok PZ so 

sadou nerezových kľučiek

Uzavretý systém Forum od Gerhardt Braun pozostáva z robustných bielych drevotrieskových 
dosiek a pozinkovaných profilov. Nepriehľadné priečky, stabilné proti vlámaniu, predstavujú vhodnú 
alternatívu murovaných priečok. Prirodzená cirkulácia vzduchu vďaka odstupu od podlahy a pod 
stropom. Priečky Forum je možné v prípade potreby flexibilne meniť. Navyše biely odtieň dosiek 
vytvára príjemné svetlé pivničné priestory, ďalšie odtiene ponúkame na vyžiadanie. 

Moderná náhrada klasických murovaných priečok 

Forum
Systém priečok z bielych drevotrieskových dosiek

Elegantný a robustný

Doplnky

Číselná tabuľka s

označením

Výrezy pre potrubia a VZT

Visiaci zámok Zadlabávací zámok PZ Zadlabávací zámok PZ so 

sadou umelých kľučiek
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Zubehör

Visiaci zámok Zadlabávací zámok PZ

Výrezy pre potrubia a VZT

Doplnky

Kombinácia dreva a ocele spája funkčnosť, využiteľnosť prírodného materiálu a hospodárnosť do 
jedného systému.

Deliace priečky Signum pozostávajú z ohobľovaných a skosených drevených profilov bez potrebnej 
povrchovej úpravy. Pivničné kobky s drevenou výplňou pôsobia veľmi teplo, príjemne a vytvárajú 
upokojujúcu atmosféru. A to pri maximálne flexibilite: systém Signum sa montuje priamo na mieste, 
individuálne sa prispôsobí miestnym podmienkam.

Signum
Systém priečok z drevených profi lov

Hospodárny a flexibilný

Patentovaná ochrana 

visiaceho zámku

Zadlabávací zámok PZ so 

sadou nerezových kľučiek

Dve latky vedľa seba pre 

vypínače

Číselná tabuľka s

označením

Zadlabávací zámok PZ so 

sadou umelých kľučiek



9

100 % priehľadný systém s maximálnym prevetrávaním.

Fünfzig50

Systém priečok zo zváranej siete 50/50

Svetlosť, priehľadnosť a funkčnosť sú hlavnými znakmi systému z pletiva. Zvárané siete sa vyznačujú 
vysokou odolnosťou proti korózii, a to vďaka žiarovému zinkovaniu. Veľkosť ôk 50 x 50 mm 
zabezpečujú maximálne prevetrávanie a zároveň bránia vniknutiu do pivničnej kobky. S priemerom 
drôtu 4 mm je zabezpečená tuhosť zváraných sietí.

Funkčný a prehľadný

Doplnky

Plechová tabuľa pre 

vypínače

 Číselná tabuľka s

označením

 Výrezy pre potrubia a VZT

Visiaci zámok Zadlabávací zámok PZ Zadlabávací zámok PZ so 

sadou nerezových kľučiek

Patentovaná ochrana 

visiaceho zámku

Zadlabávací zámok PZ so 

sadou umelých kľučiek



Kombinácie systémov

Príklad kombinácie s farebnými dverami zo systému Forum
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Zvoľte si ľubovoľnú kombináciu pre Váš projekt: voliteľný systém na predné priečky, 
vnútorné priečky, dvere a svetlíky. 

· Ferrum kombi / predné priečky Ferrum uzavretý + vnútorné priečky Ferrum

·  Novum kombi / predné priečky Novum + vnútorné priečky Ferrum

· Forum kombi / predné priečky Forum + vnútorné priečky Signum alebo Ferrum



Nezávislá konštrukcia  
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Stabilita, bez kotvenia do stropu a stropnej izolácie. 

Ako odborná firma Vám odporúčame samonosnú konštrukciu z U-profilov v nasledovných prípadoch:

· Pri hrúbke stropnej izolácie > 15 cm

·  Pri výške priestoru nad 4 m

· Pri výške priestoru nad 3,5 m ak majú byť priečky max. do výšky 3 m

Obnova pivničných kobiek so systémom

Zvýšte kvalitu svojho bývania obnovou

pivničných kobiek a nahraďte ich modernými 

systémami deliacich stien.

Nastal čas vymeniť priečky vo Vašich pivni-

ciach? Výmena sa oplatí ! Obnovou pivničných

kobiek zvýšite kvalitu Vášho bývania.

Zabezpečte výmenou priečok viac životného

komfortu pre majiteľov bytov a nájomcov. 

S našimi flexibilnými a kombinovateľnými 

systémami deliacich stien získate vynikajúcu 

kvalitu s individuálnym prispôsobením Vašim 

priestorom. 

Radi Vám ponúkneme odborné poradenstvo 

od výberu vhodného systému až po montáž.

  



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

Viac informácií o našom sortimente nájdete na www.gerhardtbraun.sk

Modulové prístrešky

Prístrešok s vegetačnou zeleňou

Kompaktné boxy pre
odpadové nádoby

Ďalšie produkty
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Prístrešky na kontajnery – ak 
potrebujete uzavrieť viacero 
kontajnerov, odporúčame naše 
modulové prístrešky. V rôznych 
materiálových prevedeniach, 
dlhou životnosťou vďaka použitiu 
kvalitných materiálov a povrchovej 
úprave, bez potrebnej údržby. 
Estetické riešenia z firmy
Gerhardt Braun.

Posuvné boxy pre
2 kontajnery

Prestrešenie parkovacích miest


