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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 Gerb-
rich (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 bezpeč-
nostních 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 spo-
lečnosti  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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„Preferujeme individuální přístup k zákazníkovi“
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PROČ DVEŘE OD NÁS?
TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
- kořeny firmy sahají do roku 1897

ŠIROKÁ NABÍDKA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
- výběr z mnoha modelových řad
- atypická výroba dle přání zákazníka

ZÁRUKA AŽ 5 LET
- u vybraných modelových řad je prodloužená záruka na 5 let

KVALITA PROVEDENÍ
- materiály vysoké kvality, masivní dřevěná konstrukce dveří, důraz na detail

VZORKOVÉ PRODEJNY
- vlastní vzorkové prodejny a mnoho prodejních partnerů

ODBORNÝ PŘÍSTUP
- profesionálně proškolený personál s dlouholetou praxí Vám odborně poradí 
s individuálním řešením

KOMPLETNÍ SERVIS
- odborné poradenství, cenová nabídka, zaměření stavby, výroba, doprava, 
montáž, pozáruční servis - vše přímo od nás

Dlouholetou spokojenost s našimi výrobky, Vám přeje kolektiv
firmy GERBRICH s.r.o.
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INNOX

X7X6X5X4X3X2X1 X8 X9 X10

X11 X12 X13 X14 X15

Povrchové úpravy

CPL 3D
CPL

Profily lišt

DÝHA

- zdvojený masivní dřevěný rám

- DTD výplň

- inoxový proužek o šířce 10 mm

- sklo Matelux čirý v ceně

- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů

- záruka 5 let

SYN
CPL

INNOX X1 a X2, CPL Synchron dub aljašský, příčný dekor

2 3
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CASCADE

Povrchové úpravy

CPL 3D
CPL DÝHA

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

S23 S24 S25

- luxusní provedení

- masivní dřevěný rám

- bezpečnostní sklo Conex mléčný v ceně

- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů

- záruka 5 let
S21 S22

SYN
CPL

CASCADE S3, 3D CPL cassino
S26

RAL
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ARKTIK

Povrchové úpravy Profily lišt

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

T11 T12 T13

- zdvojený masivní dřevěný rám

- DTD výplň

- jemně frézované drážky

- sklo Matelux čirý v ceně

- záruka 5 let

ARKTIK T2 a T1, RAL 9003

RAL 2 3
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KOMFORT

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A11 A12 A13 A14

Povrchové úpravy

CPL

Profily lišt

lam
0,8 mm RAL DÝHA

3D
CPL

SYN
CPL

KOMFORT A1 a A6, 3D CPL authentic

1 2 3

- masivní dřevěný rám

- voštinová výplň, možnost i DTD výplň

- sklo Kůra čirá v ceně

- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17

* lišta č. 7 lze pouze k dýhovaným dveřím
     (lišta je z masivu a přimořuje se do odstínu dýhy)

RUSTIC

RUSTIC D7, CPL ořech

Povrchové úpravy

CPL

Profily lišt

DÝHA

3D
CPL

SYN
CPL 2 7*

- masivní dřevěný rám

- sklo Kůra čirá v ceně

- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů
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LAGUNA

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

LAGUNA  Q2 a Q1, dýha ořech americký

Povrchové úpravy

CPL

DÝHA

3D
CPL

SYN
CPL

- lepený masivní dřevěný rám

- čiré kalené sklo o síle 8 mm v ceně

- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů
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RECTAIME

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10

J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20

Povrchové úpravy

DÝHA RAL

RECTAIME J17, dýha dub, příčný dekor, bezpolodrážkové provedení

- speciální sendvičová masivní konstrukce

- nasunutá skla nebo kazety

- sklo Matelux čirý v ceně
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RETRO

Povrchové úpravy

RAL DÝHA

- zdvojený masivní dřevěný rám

- DTD výplň

- sklo Matelux čirý v ceně

- záruka 5 let

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

R21 R22
RETRO R21, dýha dub

Profily lišt

10
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NATUR

I1 I5 I6 I7 I14 I15 I16 I17

Povrchové úpravy

DÝHA

Profily lišt

2 3

- zdvojený masivní dřevěný rám

- DTD výplň

- zesílená praskaná dýha dub o tloušťce 0,9 mm

- sklo Matelux čirý v ceně

- záruka 5 let

QUATRO

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

M11 M12 M13 M14 M15 M16

Povrchové úpravy

DÝHA

Profily lišt

1 2 6

7

- masivní dřevěný rám

- vodorovně a svisle skládaná dýha do obrazců

- sklo Kůra čirá v ceně

U tohoto způsobu sesazení imitace masivu je vyžadována různorodost dýhy, struktury, barvy a přírodní živost materiálu. Provedení sesazenky je v souladu se záměrem.
Standardně je kresba sesazení dýhy příčně. Na přání lze vyrobit i ve svislém sesazení dýhy.
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INTARSIE

G1 G2 G3 G4 G7 G8 G9 G10 G11 G12

G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22

G23 G24

U modelu G2 lze použít pouze lišta č. 1.
U modelu G4 lze použít lišty č. 6, 7.

Povrchové úpravy

DÝHA

Profily lišt

1 6 7

- masivní dřevěný rám

- vodorovně a svisle skládané různé dýhy

- sklo Kůra čirá v ceně

SHAGAL

N1 N2 N3 N4 N5 N6

CPL DÝHA

RONDO

K1

Povrchové úpravy

CPL DÝHA

Modely K1 a K2 lze dodat ve variantě s nerezovým
nebo mosazným rámečkem.

K2 K3 K4 K5 K6

Povrchové úpravy Profily lišt

8 9

Profily lišt

5*

- masivní dřevěný rám

- sklo Kůra čirá v ceně

- masivní dřevěný rám

- sklo Kůra čirá v ceně

*Masivní lišta domořená k dekoru dveří.
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LINIE

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10

B11 B12

CPL DÝHA

KLERMONT

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20

Povrchové úpravy Profily lišt

4 CPL DÝHA

Povrchové úpravy Profily lišt

4

- masivní dřevěný rám

- sklo Kůra čirá v ceně

- masivní dřevěný rám

- sklo Kůra čirá v ceně
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PORT

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20

E21 E22 E23 E24

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

KLASIK

CPL DÝHA

Povrchové úpravy Profily lišt

4

CPL DÝHA

Povrchové úpravy Profily lišt

4

- masivní dřevěný rám

- sklo Kůra čirá v ceně

- masivní dřevěný rám

- sklo Kůra čirá v ceně
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POSUVNÉ DVEŘE

Posuvné dveře před stěnu
Tento systém se provádí tak, že posuvné křídlo se posouvá těsně podél stěny. Systém se využívá přede-
vším 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.

Posuvné dveře před stěnu - jednokřídlé Posuvné dveře před stěnu - dvoukřídlé

Posuvné dveře do stavebních pouzder
Tento systém se provádí za předpokladu umístnění stavebního pouzdra do zdiva nebo do sádro-
kartonu. 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.

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

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

UNIBOX
Jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvoje jednokříd-
lé 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).

Posuvné dveře jsou ideálním řešením problému tam, kde vás trápí ne-
dostatek 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
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KYVNÉ A ZLAMOVACÍ 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 zá-
rubně, 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 obložkovou zárubeň Pro ocelovou zárubeň

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®.

Speciální dveře – systém ERGON®
Po estetické stránce dveře vybavené systémem ERGON® jsou vzhledově velice přívětivé a sympatické. Mechanismus „otočno-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 obyva-
telnost malých a těsných prostorů, lehká ovladatelnost pro osoby se sníženou pohyblivostí, řeší problém střetu sousedících dveřních křídel a dveře se dají vždy otevřít ve směru odchodu.

Stabilní vlastnosti: dlouhodobě ověřené funkční vlastnosti výrobků instalovaných ve veřejných budovách, bez zvláštních požadavků na stavební konstrukce, v různých provedeních a roz-
měrech.
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PŘÍČNÁ DÝHA

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. Dveře se zárubní vytváří velmi čistý 
a elegantní komplet. Tato technologie 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 doporučujeme vybírat z řady dveří RECTAIME a LAGUNA, kde je sklo osa-
zeno bezlištovým způsobem. Dveře je vhodné osadit magnetickým zámkem, jehož protiplech je 
osazen tak, že při zavřených dveřích není vidět ani jeho hrana.

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Všechny dveře z modelových řad lze vyrobit v bezfalcovém (bezpolodrážkovém) provedení. Dveř-
ní křídlo zapadne do zárubně a nevyčnívá do prostoru – je ve stejné rovině. Tento systém se 
vyznačuje čistou linií pro moderní styl interiéru.
Šířka stavebního otvoru je stejná jako u dveří otočných falcových.

K bezpolodrážkovým dveřím doporučujeme zárubně profil 3 a 6, viz. str. 34. Na dveřích i zá-
rubních je téměř stejný rádius hran, což vytváří precizní detail, který ocení i ten nejnáročnější 
zákazník.

Závěsy

     skryté TECTUS 240/340
     skryté ESPRIT Premium
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OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

profil zárubně č. 1

profil zárubně č. 2

profil zárubně č. 3

profil zárubně č. 6

Profil zárubně č. 1 je nejpoužívanějším provedením obložkové 
zárubně. Jeho výhodou je možnost provedení v nejširším výbě-
ru povrchových úprav (kromě laminátu 0,8 mm) a velmi přízni-
vá cena.

Profil zárubně č. 2 se vyrábí ve všech povrchových úpravách 
kromě laminátu 0,8 mm a 3D CPL bílá premium.

Profil zárubně č. 3, tzv. „ostrohranné provedení“. Vyrábí se ve 
všech povrchových úpravách. Výhodou  tohoto  profilu je mož-
nost napojení na tupo, viz. strana 35. Tento typ zárubní dopo-
ručujeme především pro bezpolodrážkové dveře. U zárubní v 
dýze a nástřiku RAL je rádius hran cca 2 mm.

Obložkové zárubně jsou vyráběny ve všech povrchových úpravách odpovídajícím dekorům dveří. 
Zárubně se osazují až po dokončení stavebních otvorů, tedy po zhotovení omítek, malby, obkla-
dů 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.

Profil zárubně č. 6, tzv. „ostrohranné provedení“. Vyrábí se ve 
všech povrchových úpravách. Výhodou  tohoto  profilu je mož-
nost napojení na tupo, viz. strana 35. Tento typ zárubní dopo-
ručujeme především pro bezpolodrážkové dveře. U zárubní v 
dýze a nástřiku RAL je rádius hran cca 2 mm.

bezpolodrážková zárubeň na tupoobložková zárubeň na pokos

na pokos (45°)
možno pro všechny profily zárubní

na tupo (90°)
možno pouze pro profily zárubní 

č. 3 a 6

Spojení obložkových zárubní

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
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OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

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 kon-
zultovat 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 BS 2BS NSBS NS2BS
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PROFILY LIŠT, HRANY DVEŘÍ A PROVEDENÍ

profil lišty č. 1 profil lišty č. 2 profil lišty č. 4 profil lišty č. 6 profil lišty č. 7

profil lišty č. 8 profil lišty č. 9 profil lišty č. 20

Pro kazetové dveře nelze použít lištu č. 1.

zasklívací zasklívací zasklívací a kazetová příčková nalepovací zasklívací zasklívací nalepovací

zasklívací a kazetová zasklívací - stěnyzasklívací a kazetová

Hrany dveří

STANDARD (v ceně)

RUND KARNIS 

Standardní provedení pro všechny otočné dveře

Atypické provedení za příplatek (pouze dýhované dveře)

Provedení pro posuvné dveře Provedení pro bezpolodrážkové dveře

Olepení hrany dveří hranou ABS

Provedení rámečků a kazet

zapuštěná kazeta nalepovací rámeček

zasklívací (nerezová)

profil lišty č. 3

v ceně bezpolodrážkových dveřív ceně posuvných dveří

profil lišty č. 10

zasklívací a kazetová

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 nebo dveře s nalepeným rámečkem.

plná dřevotříska - zdvojený smrkový masivní rám. Plná dřevotříska se vyznačuje vysokou pevností a odolnosti proti proražení. Vhodné 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.

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.

SPECIÁLNÍ DVEŘE
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bílá/šedá antracit buk olše ořech

dubbuk mahagon

jasan

olše javor kanadskýbříza

třešeň americká

ořech americký

akát

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

cassinolyon

authentic

bardolino

wenge

arlingtonbílá premium brambergcoco bolo

dub aljašský dub brazilský dub polární dub severský dub nubijský

Další dýhované dekory dle aktuální nabídky. ALPI dýha apod.

3D CPL laminát

CPL Synchron - vyrobeno zcela novou technologií. Dokonalá synchronizace struktury a kresby dřeva.

CPL laminát

RAL

Přírodní dýha

Laminát 0,8 mm HPL

Široký výběr z EGGER dveřní kolekce ZOOM - dřevodekory, kovodekory, příčné dekory, imitace kamene, barevné dekory a mnoho dalších.

Nástřik dveří barvou z kolekce RAL.

dub

fleetwood šedýshorewood
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GERBRICH s.r.o.

Nádražní 106
679 63 Velké Opatovice 

mob: 733 186 532
mob: 731 658 610

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

BRNO

Dornych 678/90
617 00 Brno

mob: 733 133 924
mob: 739 225 333

e-mail: brno@gerbrich.com

PRAHA

Sokolovská 219
190 00 Praha 9 - Vysočany

mob: 734 323 210
mob: 604 139 208

e-mail: praha@gerbrich.com

Vzorkové prodejny

Sídlo firmy a výroba

OSTRAVA

Rudná 483/4
703 00 Ostrava - Vítkovice

mob: 734 838 803
mob: 734 837 319

e-mail: ostrava@gerbrich.com

Praha

Brno

OstravaVelké
Opatovice

OLOMOUC

Machátova 2a
783 01, Olomouc - Slavonín

mob: 731 317 262
mob: 733 104 503

e-mail: olomouc@gerbrich.com

Olomouc

Ostatní služby
Zaměření, 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.

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

MarteleAltedeutch čirý Altedeutch bronz

Pavé bílé

Kůra čirá

Grepi

Matelux čirýKůra bronz Conex mléčný 6,4 mm Delta čirá Delta čirá matná

MastercarreFlutes matnýFlutes čirý Činčila bronzČinčila čirá

Krizet Konfeta

Matelux modrýČiré sklo Čiré sklo bronz Matelux bronz Matelux zelený
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