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Vážení zákazníci,
sklo je jediný materiál, který přináší do interiéru světlo a prostor. Umí prostor ponechat 
opticky dokonale volný, ale zároveň jej i fyzicky oddělit. Je úžasné ve své jednoduchosti 
a krásné ve svém přírodním původu. Je tím, co nás motivuje.
Za více než 20 let jsme vyrobili několik tisíc celoskleněných dveří, stěn, obkladů a dalších 
prvků. Tento katalog, prosím, přijměte jako inspiraci a ukázku řešení, která umíme.
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Od roku 1993 jsme kompletně změnili technologie i místo provozovny. 
Motivace v podobě práce se sklem a objevování nového však zůstala stejná. 
Věříme, že i Vy vnímáte sklo jako krásný materiál, který má v interiéru své místo.

Přeji, ať Vám tento katalog přiblíží možnosti
celoskleněných prvků ve Vašem interiéru
a dodá inspiraci pro další rozhodování.

V roce 1997 jsme začali 
dodávat pískované 
dekory a výplně do dveří 
firmě SAPELI, a.s. Tímto 
krokem byla započata 
významná a dlouholetá 
spolupráce.

Zájem zákazníků 
o zhlédnutí výrobků 
STYLUS ® nás inspiroval 
k otevření vzorkovny 
v nové provozovně 
v Křižanově 
(r. 2008).

V r. 2005 jsme koupili 
kalicí linku, což byla 
novinka i velká neznámá. 
Díky ní jsme mohli 
nabídnout vlastní 
výrobky z tvrzeného skla 
a postupně dál rozvíjet 
výrobní program.

Během roku 2014 
jsme obměnili velkou 
část technologií na 
opracování skla. 
Zakoupili jsme zcela 
nové brusky a unikátní 
HOAF – pro vrstvení skel 
a provedení Heat Soak 
Testu.

Do výroby dveří jsme 
se pustili v době, kdy 
šla většina sklenářství 
cestou izolačních skel. 

„STYLUSky“ se postupně 
staly pro řadu zákazníků 

synonymem dveří ze skla.

Věříme, že sklo je 
z velké části o designu, 

proto se ho snažíme 
neustále zdokonalovat. 

V roce 2015 jsme 
pořídili technologii pro 

plnobarevný digitální 
Nanotisk.

Od dveří jsme se posunuli 
ke stěnám, skleněným 
obkladům, zábradlím 

a dalším prvkům. 
Proto dnes zvládáme 

vyrobit i velmi náročné 
složité konstrukce.

Jana Švestková 
jednatelka společnosti
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ZVUKOTĚSNOST
Neprůzvučnost 8mm skla dosahuje 
32 dB, což je mírně vyšší hodnota 
než u dřevěných vchodových dveří.

BEZPEČNOST
Dveře vyrábíme z bezpečnostního 
skla tvrzeného při 620° C. Toto sklo 
vyniká svojí mechanickou odolností 
a při běžném používání je prakticky 
nerozbitné.

DVEŘE
CELOSKLENĚNÉ

PŘESNOST
Díky jedinečnému know-how na-
vazují linie i plochy bez přerušení. 
Skla řežeme s přesností ± 0,15 mm 
a brousíme na zcela nových strojích 
Schiatti.

JEDINEČNÝ DESIGN
Celoskleněné dveře jsou vždy 
malým uměleckým dílem Vašeho 
prostoru. Ať již preferujete čiré sklo 
ve své jednoduchosti či elegantní 
dekor, vždy budou dveře oním 
šperkem Vašeho interiéru.

ŠPIČKOVÉ KOVÁNÍ
Standardně používáme kování 
te st ované na desítky tisíc provozních 
cyklů.

Dveře STYLUS ® posunují interiér o úroveň výš - svým moderním pojetím působí mladistvě a elegantně. Díky prakticky neomeze-
ným možnostem dekorování mohou designově dokonale navázat na ostatní součásti Vašeho interiéru. Stejně tak se mohou stát 
exkluzivním prvkem, který bude Vašemu prostoru dominovat a určovat jeho jedinečný charakter.
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OTOČNÉ 
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE 

Otočné dveře se otevírají klasickým způsobem pouze jedním směrem (buď k sobě, nebo od sebe). Podle potřeby a místa mohou 
být tvořeny jen jedním, nebo dvěma křídly, které lze dále pro větší průchod světla rozšířit bočním světlíkem či nadsvětlíkem. Dveře 
je možné osadit do všech zárubní (obložkových, ocelových i hliníkových) i do čistých stavebních otvorů bez obložek.
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POSUVNÉ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE 

Hlavní výhodou posuvných dveří je, že šetří prostor. Skleněné křídlo se totiž posouvá na stěnu, boční světlík nebo je možné jej 
zcela ukrýt do stavebního pouzdra. Konkrétní provedení záleží pouze na požadavcích zákazníka – lze vyrobit 1křídlé i 2křídlé 
dveře s jakýmikoli světlíky. Kolejnice se kotví na zeď, strop nebo skleněný nadsvětlík.
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KYVNÉ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE 

Předností kyvných dveří (tzv. lítaček) je velká variabilita v prostoru – dveře je možné otevírat k sobě i od sebe, navíc mohou 
být opatřeny automatickou aretací a tlumeným dovíráním. Díky tomu nachází uplatnění v místech s větším pohybem lidí. Kyvné 
dveře tvoří jedno nebo dvě křídla, s možností instalace bočních světlíků a nadsvětlíků. Dveře jsou kotveny přímo do stěny nebo 
na skleněné světlíky pomocí speciálních pantů.
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CELOSKLENĚNÉ 

STĚNY

ZVUKOTĚSNOST
Sklo velmi dobře izoluje zvuk. Běž-
ný hovor je přes sklo slyšet pouze 
tlumeně (neprůzvučnost závisí i na 
použitém kování).

BEZPEČNOST
Kalené sklo má přibližně 5násob-
nou mechanickou odolnost proti 
sklu nekalenému, takže jeho rozbití 
je v běžném provozu zcela výjimeč-
né. Skla, která používáme, mají 
tloušťku 10 nebo 12 mm a jsou plně 
certifikována.

Stěny či příčky ze skla doporučujeme, pokud potřebujete v prostoru co nejvíce světla, ale zároveň chcete místa fyzicky oddělit 
(například obývací pokoj od chodby či kanceláře mezi sebou). Jednotlivá skla je možné jakkoli dekorovat, z praktických důvodů 
doporučujeme hlavně dekorování čirých skel ve veřejných prostorách (lepší viditelnost skleněné stěny).

DOKONALÝ DOJEM
Stěny a příčky vždy navrhujeme tak, 
aby co nejlépe ladily s celkovým 
pojetím prostoru – technicky 
i vizuálně.

KOVÁNÍ
Nabízíme německé kování Dorma, 
které patří ke špičce v oboru. Nej-
častěji používané panty Universal 
PT jsou testovány a certifikovány na 
500 000 cyklů.

VARIABILITA
Záleží pouze na zákazníkovi, jaké 
uspořádání zvolí – je možné kom-
binovat různé typy dveří, fixních 
skleněných příček i bočních světlíků 
a nadsvětlíků.
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CELOSKLENĚNÉ 

OBKLADY

NADSTANDARDNÍ 
ROZMĚRY
Sklo tloušťky 8 mm může mít rozměr 
až 3000 x 1500 mm.

JAKÝKOLI TVAR
Každé sklo vyrábíme na základě 
zaměření zcela na míru. Umíme 
téměř jakýkoli myslitelný tvar i vý-
řezy (např. pro zásuvky, vypínače, 
kabely, skříňky apod.).

PRECIZNÍ UCHYCENÍ
Obklady se lepí na speciální silikon, 
případně ukládají do lišty, takže 
není potřeba dělat žádné otvory či 
dilatační spáry.

Jedinečné obklady ze skla vynikají jednoduchostí a snadnou údržbou – jsou hladké a beze spár, ve kterých by mohly zůstat ne-
čistoty. Kalené sklo – základ celoskleněných obkladů – lze bez problému použít i v blízkosti vařičů a jiných zdrojů tepla, protože 
odolává teplotám až do 250° C.

SVĚTLO PŘI PRÁCI
Skleněné obklady odráží světlo zpět 
do prostoru a v kombinaci se zdro-
jem světla (např. LED žárovkami) 
mohou ve Vašem interiéru symbo-
licky i doslova zářit.

VARIANTY
Na výběr je čiré i extra čiré sklo, 
libovolné dekorování nanotiskem 
i  jednobarevný RAL nástřik.
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CELOSKLENĚNÉ 

SPRCHY

ŠPIČKOVÉ KOVÁNÍ
Použité kování zn. Dorma je vyro-
bené speciálně pro použití v mok-
rém a vlhkém prostředí. Na rozdíl 
od ostatních výrobků nekoroduje 
ani se nezanáší nečistotami.

Půvab skla a čirost vody se pojí v našich sprchách. Všechny detaily jsou navržené a dokonale řemeslně provedené s jediným 
cílem - aby Vaše chvíle strávené ve sprše byly co nejpříjemnější. Proto vždy navazujeme na stavební řešení a ptáme se: Jak mů-
žeme přispět k tomu, aby se sprcha stala Vaším oblíbeným místem i nedílnou součástí Vašeho interiéru?

HARMONIE 
V JEDNODUCHOSTI
Skleněné sprchové kouty navrhu-
jeme tak, aby byly konstrukčně co 
nejjednodušší – designově čisté 
a dokonale funkční.

BEZPEČNOST
Tak jako ostatní výrobky pro 
interiéry, jsou i celoskleněné 
sprchy vyrobeny z bezpečnostního 
tvrzeného skla. Jeho rozbití je při 
běžném použití prakticky vyloučené, 
pokud k němu přesto dojde, rozbije 
se sklo na malé neostré úlomky.
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CELOSKLENĚNÁ 

ZÁBRADLÍ

PŘESNÉ TECHNICKÉ 
PROVEDENÍ
Zábradlí vyrábíme na strojích, které 
patří mezi evropskou špičku. Větši-
na strojů pracuje s přesností menší 
než 1 mm.

SKLO, O KTERÉ SE 
NEPOŘEŽETE
Detail dělá mistra. Důkazem mistr-
ného zpracování zábradlí od 
VV SKLA jsou naprosto dokonale 
leštěné hrany, které mohou přímo 
sloužit jako madlo – jsou na omak 
velmi příjemné a působí elegantně.

Zábradlí tvoří poměrně velkou plochu v prostoru, proto hraje i důležitou roli v průchodu světla. Právě průchod světla umí sklo 
perfektně ovlivnit – dle konkrétního typu může být sklo zcela průhledné, pouze průsvitné či úplně neprůhledné. Ve všech přípa-
dech se Váš prostor stane krásným a moderním.

VARIABILITA
Skleněné tabule mohou být ukot-
veny do mezisloupků, do profilů či 
pomocí bodových terčíků. Minima-
listickou moderní variantou je sa-
monosné řešení.

48CELOSKLENĚNÁ ZÁBRADLÍ 49



50CELOSKLENĚNÁ ZÁBRADLÍ 51



52CELOSKLENĚNÁ ZÁBRADLÍ 53



DOPLŇKY

Designově sladěné součásti domu spoluvytváří útulný a přitom profesionálně provedený prostor. Naši zákazníci například často 
volí zrcadla, celoskleněné dveře a dřevěné dveře se skleněným dekorem ve stejném stylu, stříšky, krbová skla, ale např. i jídelní 
podnosy či kuchyňské desky. Typ skla či dekoru mohou být onou pomyslnou nití, která se line celým prostorem.
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Výplňová skla do dveří mohou být vyrobena ze stejného materiálu a dekoru jako celoskleněné dveře či jiný prvek, nezávisle na 
rozměrech. V jednom designu tak mohou být například celoskleněné dveře i dřevěné dveře se širokou a úzkou skleněnou výplní.

VÝPLŇOVÁ SKLA
Skleněné stříšky vytváří praktický doplněk exteriéru. Díky velmi dobrým mechanickým vlastnostem skla (pevnost, nosnost) jsou 
odolné i silnému namáhání například při bouřce, kroupách, sněhu.

SKLENĚNÉ STŘÍŠKY
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SKLA
Pro výrobu celoskleněných dveří, stěn a dalších prvků používáme výhradně skla evropské provenience. Ta kompletně 
opracováváme – od prvotního řezání až po finální kalení a dekorování. Skla opracováváme na nejmodernějších strojích 
s cílem vyrobit takový výrobek, na který se budete s potěšením dívat i za několik let.

Čiré sklo (float)
Základní typ

Průsvitné (propouští světlo) i průhledné (objekty za sklem 
jsou zcela rozeznatelné)

Vhodné pro dekorování nanotiskem, gravírováním 
i pískováním

Mléčné sklo 
(ledové, matované, satináto)

Jednostranně povrchově leptané sklo
Průsvitné, ale ne průhledné (objekty za sklem jsou 

„rozmazané“).
Vhodné pro gravírování, lze i potisknout nanotiskem 

a pískovat.

Tónované sklo (planibel)
Ve hmotě probarvené sklo

Průsvitné i průhledné, s barevným odstínem (bronz, modrý, 
šedý, zelený)

Vhodné pro gravírování a pískování

Reliéfní sklo (ornamentní)
Vzorované sklo s reliéfními plochami

Průsvitné, ale ne průhledné
Nevhodné pro dekorování
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DEKORY
Dekory umí sklu vykouzlit individuální vzhled. Ať už preferujete jednoduché čisté linie či plnobarevnou fotografii z Vaší 
dovolené, je dekorování možností, jak skla přiblížit Vaší osobnosti. Vybrat lze mezi dekory, které pro Vás navrhnul náš 
designér a architekt, anebo lze zpracovat jakýkoli Váš motiv – fantazie je limitem. 
Barevné dekory provádíme pomocí nanotisku, nebarevné gravírováním, pískováním nebo stále častěji také nanotiskem.

Movimento
čiré|nanotisk

Barevné dekory

NOVÝ

Colino
čiré|nanotisk

Partenza
čiré|nanotisk

Autunno
čiré|nanotisk

Cortina
čiré|nanotisk

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

Azzurro
čiré|nanotisk
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Rete
čiré|nanotisk

Pietra
čiré|nanotisk

NOVÝ NOVÝ

Varieta 
čiré|nanotisk, gravírování

Pianta
čiré|nanotisk, gravírování

Fumo
čiré|nanotisk

Arcobaleno 
čiré|nanotisk

NOVÝ

NOVÝ

Caldo
čiré|nanotisk

Gorgo
satináto|nanotisk

Splendore
satináto|nanotisk

Nebbia
satináto|nanotisk

Fiamma
čiré|nanotisk

Traccia
satináto|nanotisk
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Lotos
satináto|nanotisk

Circolo
satináto|nanotisk

Mosaico
satináto|nanotisk

Vento
satináto|nanotisk

Riga
satináto|nanotisk

Segmento
satináto|nanotisk

Passione 
čiré|nanotisk

Ellisse 
čiré|nanotisk

Punto 
čiré|nanotisk

NOVÝ NOVÝ

NOVÝ

Energia 
satináto|nanotisk

Quadro
čiré|nanotisk

NOVÝ

NOVÝ

Nebarevné dekory

Zebra
čiré|nanotisk

NOVÝ
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Stella 
čiré|nanotisk, gravírování

Maglia
čiré|nanotisk, gravírování

NOVÝ NOVÝ NOVÝ

Piano
čiré|gravírování

Avanzare
satináto|gravírování

NOVÝ

Vela
čiré|pískování, gravírování

Primavera
satináto|nanotisk, gravírování

NOVÝ

Corsa
satináto|pískování, gravírování

Centro
satináto|pískování, gravírování

Via
satináto|pískování, gravírování

Riflesso 
satináto|pískování, gravírování

Duello
satináto|pískování, gravírování

Strale
satináto|pískování
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Brusco
satináto|gravírování

Lamine
čiré|pískování

Forza
satináto|pískování

Orizzonte
čiré|pískování

Tratto
satináto|gravírování

Fiore
satináto|pískování, gravírování

Filo
satináto|pískování

Natura
satináto|pískování

Tarassaco
čiré|pískování

Torrente
satináto|pískování

Margherita
čiré|pískování

Albero 
satináto|pískování
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NOVÝNOVÝNOVÝ

Esclusivo je kolekce tří exkluzivních skel s příběhem ledu a slunce.

Skel, která Vám poskytnou dostatek soukromí i pocit nezaměnitelné elegance.

Otevřete svoje srdce této jedinečné kombinaci krásného nadčasového vzoru a nejlepšího 
materiálu.

Esclusivoby

Crosta
čiré|pískování

Esclusivo CamminoEsclusivo LegameEsclusivo Floreale
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Vybrali jste si dekor z naší nabídky, ale barva vám nevyhovuje? To není problém. Nabízíme možnost 
změny barvy jakéhokoliv dekoru, takže vaše nové dveře budou dokonale ladit se zbytkem interiéru.

Variace barevných dekorů

Modrá

Oranžová

Tyrkysová

Červená 
základní provedení

Fialová

Žlutá

Šedá

Zelená

Příklad možných variací pro dekor Fiamma
Nanotisk

Patentovaná technologie pro 
přímý potisk skla.  
Rozlišení až 1440 dpi.

Ideální pro
FOTOGRAFIE

Ideální pro
JEDNODUCHÉ LINIE

Ideální pro
JEDNOBAREVNOU PLOŠNOU GRAFIKU

Odfrézování části povrchu skla. 
Šířky gravíru: 5, 8 a 10 mm. 
Lesklá či matná varianta.

Otryskání části povrchu skla. 
Varianty: standardní, stínové, 
hloubkové.

Gravírování Pískování

3. Po odsouhlasení skla s Vaší grafikou vyrobíme.

Váš vlastní dekor

1. Zašlete nám požadovanou grafiku. 

2. Zvolíme způsob výroby.

72DEKORY 73



Kování pro otočné dveře

Gala Rondo

Medio

KOVÁNÍ

Classic Arcos

Kování pro posuvné dveře

Agile 50 Agile 150

ManetRS 120

Kování pro kyvné dveře

Biloba Visur
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Kování pro stěny

Universal Arcos Universal

Horní zavírač RTS 85Podlahový zavírač BTS 75 V

Kování pro sprchy

BH 200 BF 132
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Madla

Rondo 450

MD 01

MD 03

Arcos 350 (750)

MD 02

V 406

KN 01

KN 04

V 604

KN 02

KN 05

KN 03

KN 06

Čočky, mušle
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REALIZACE
Jak probíhá vlastní realizace krok za krokem

1. Zašlete nám poptávku 
přes www.vvsklo.cz.

5. Technik provede 
zaměření.

2. Obdržíte cenovou 
nabídku.

6. Výroba

3. Vystavíme Vám 
objednávku.

7. Montáž

4. Uhradíte 
zálohovou platbu.

ÚDRŽBA
Údržba skel

Jakým přípravkem 
Mírně znečištěné sklo doporučujeme umývat pouze čistou vodou o teplotě ca 40 – 50° C. 
Více znečištěné sklo lze umývat běžnými neabrazivními nepěnivými přípravky (Bohle, Okena apod.).

Jakou utěrkou 
Doporučujeme standardní utěrky z mikrovlákna, které nepouští barvu a vlákno.

Jakým způsobem 
Většinu skel je možné čistit libovolně dle Vašeho zvyku. 
Mléčné sklo doporučujeme umývat vodorovným pohybem od kraje do kraje a nechat přirozenou cestou 
vyschnout. 
Pískovaná skla je nejlepší umývat krouživým pohybem a poté vyleštit do sucha.

Údržba kování

Pro odstranění běžných nečistot z povrchu kování stačí měkký navlhčený hadřík.
Hrubší nečistoty je možné odstranit čisticím prostředkem určeným pro daný povrch.
Vlastní mechanismus kování je bezúdržbový.
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Doplňující informace k dekorům

Název dekoru 
(italsky) Český význam Sklo Technika Poznámka Strana 

v katalogu
Albero Strom satináto pískování standardní C06 69
Arcobaleno Duha čiré nanotisk plnobarevný Zdroj: freepik.com 62
Autunno Podzim čiré nanotisk plnobarevný Zdroj: freepik.com 61
Avanzare Jít kupředu satináto gravír V5 lesklý 66
Azzurro Modrý čiré nanotisk plnobarevný 61
Brusco Jednoduchý satináto gravír V5 lesklý VS G94 68
Caldo Žár čiré nanotisk plnobarevný VS DI14 63
Centro Střed, jádro satináto gravír V5 lesklý, pískování standardní a stínem VS GP22 67
Circolo Kruh satináto nanotisk plnobarevný VS DI34 64
Colino Cedník čiré nanotisk plnobarevný Zdroj: vecteezy.com 61
Corsa Závod satináto gravír V5 lesklý, pískování standardní VS GP14 67
Cortina Záclona čiré nanotisk šedý 61
Crosta Krusta čiré pískování standardní C07 70
Duello Souboj satináto gravír V5 lesklý, pískování standardní VS GP13 67
Ellisse Elipsa čiré nanotisk bílý Zdroj: vecteezy.com 65
Energia Energie satináto nanotisk bílý 65
Esclusivo Floreale Květinový neuvedeno speciální technika 69
Esclusivo Legame Pouto, vazba neuvedeno speciální technika 70
Esclusivo Cammino Cesta neuvedeno speciální technika 70
Fiamma Plamen čiré nanotisk plnobarevný VS DI03 63
Filo Vlákno, pramínek satináto pískování standardní a stínem VS P55 69
Fiore Květ satináto gravír V5 lesklý, pískování standardní VS GP26 68
Forza Síla satináto pískování standardní M41 68
Fumo Kouř čiré nanotisk plnobarevný VS DI01 62
Gorgo Vír satináto nanotisk plnobarevný VS DI18 63
Lamine Žaluzie čiré pískování standardní M18 68
Lotos Leknín satináto nanotisk plnobarevný VS DI05 64
Maglia Pletenina čiré nanotisk bílý, gravír V5 matný 66
Margherita Kopretina čiré pískování standardní a stínem VS P24 69
Movimento Pohyb čiré nanotisk plnobarevný 61
Mosaico Mozaika satináto nanotisk plnobarevný VS DI23 64
Natura Divočina satináto pískování standardní VS P41 69
Nebbia Mlha satináto nanotisk plnobarevný VS DI16 63
Orizzonte Horizont čiré pískování standardní VS P5 68
Partenza Start čiré nanotisk šedý 61
Passione Vášeň čiré nanotisk bílý Zdroj: freepik.com 65
Piano Rovný čiré gravír V5 matný 66
Pianta Rostlina čiré nanotisk plnobarevný, gravír V5 matný 62
Pietra Kámen čiré nanotisk plnobarevný 62
Primavera Jaro satináto nanotisk bílý, gravír V5 lesklý 66
Punto Tečka čiré nanotisk bílý Zdroj: vecteezy.com 65
Quadro Čtverec čiré nanotisk bílý 65
Rete Síť čiré nanotisk plnobarevný VS DI02 62
Riflesso Odraz satináto gravír V5 lesklý, pískování standardní VS GP27 67
Riga Pruh satináto nanotisk plnobarevný VS DI22 64
Segmento Článek satináto nanotisk plnobarevný DT18 64
Splendore Záře satináto nanotisk plnobarevný VS DI15 63
Stella Hvězda čiré nanotisk bílý, gravír V5 matný 66
Strale Šíp satináto pískování standardní VS P7 67
Tarassaco Pampeliška čiré pískování standardní VS P31 69
Torrente Bystřina, příval satináto pískování standardní VS P78 69
Traccia Stopa satináto nanotisk plnobarevný VS DI12 63
Tratto Tah satináto gravír V5 lesklý, gravír V5 matný VS G42 68
Varieta Pestrost čiré nanotisk plnobarevný, gravír V5 matný Zdroj: freepik.com 62
Vela Lodní plachta čiré gravír V5 lesklý, pískování standardní GPM29 66
Vento Vítr satináto nanotisk plnobarevný VS DI29 64
Via Ulice satináto gravír V5 lesklý, pískování standardní VS GP19 67
Zebra Zebra čiré nanotisk bílý 65

Kontakty, videa, aktuality 
a další obsah najdete na

www.vvsklo.cz
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