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2000 - čtverečních metrů skladu, nám umožňuje mít 

většinu nabízeného sortimentu skladem k okamžitému dodání.

2000 Quadratmeter Lagerfläche ermöglicht uns, die meisten Artikel zur 

sofortigen Auslieferung auf Lager zu haben.

Veškeré nabízené produkty jsou certifikovány a zpracovány 

dle aktuálních technických norem.

CE
RTIF

IKOVÁNO

Sämtliche angebotenen Produkte werden nach den aktuell gültigen 

technischen Normen zertifiziert und verarbeitet. 

13 let - společnost Bartosini s.r.o. již třináct let nabízí svým 

velkoobchodním partnerům širokou škálu komponentů 

pro celoskleněné konstrukce.

13 Jahre schon bietet die Gesellschaft Bartosini s.r.o. ihren Geschäftspart-

nern eine breite Palette an Komponenten für Ganzglaskonstruktionen
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... již více než jedno desetiletí patří k jednomu z největších distributorů a výrobců komponentů pro celoskleněné konstrukce a to nejen na českém 

trhu. Velkoobchodním partnerům dodává celou řadu kování, profilů a těsnění určených 

pro interiérové i exteriérové konstrukce ze skla. Tyto se těší stále většímu zájmu jak ze strany investorů 

a architektů, tak i široké veřejnosti.  Na tuto stupňující se poptávku reaguje společnost  

Bartosini s.r.o. neustálou inovací, vylepšováním a rozšiřováním nabízeného portfolia. Bedlivě také sledujeme nejnovější vývoj a trendy, 

které poté neváháme přetavit v žádané novinky. 

Komponenty pro skleněné konstrukce 
SPOLEČNOST BARTOSINI s.r.o.

BARTOSINI
Komponenty pro skleněné konstrukce / Beschlage für Ganzglaskonstruktionen

... gehört seit mehr als einem Jahrzehnt den größten Distributoren und Herstellern von Komponenten für Ganzglaskonstruktionen. 

Sie beschränkt sich dabei nicht nur auf den tschechischen Markt. Ihre Partner im Großhandel beliefert sie mit breitem 

Sortiment von Beschlägen, Profilen und Dichtungen, die für Glaskonstruktionen in Innen- und Außenbereichen bestimmt sind. 

Diese stoßen auf wachsendes Interesse sowohl der Investoren und Architekten als auch der breiten Öffentlichkeit. 

Auf diese steigende Nachfrage reagiert die Gesellschaft Bartosini s.r.o. mit ständiger Verbesserung, 

Erneuerung und Erweiterung ihres Angebotsportfolios. Sorgfältig verfolgt sie auch die neuesten Entwicklungen 

und Trends, die dann in begehrte Neuheiten umgesetzt werden. 

GESELLSCHAFT  BARTOSINI s.r.o.
Beschlage für Ganzglaskonstruktionen
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Součástí, v roce 2020 otevřeného sídla společnosti BARTOSINI s.r.o,. je velkokapacitní sklad. 

Ten umožňuje rychle reagovat na poptávku ze strany klientů.

Ein Bestandteil des neu geöffneten Sitzes der Gesellschaft BARTOSINI s.r.o. ist ein Lager mit großer Kapazität. 

Es ermöglicht uns schnell auf die Anfragen unserer Kunden zu reagieren.
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Víme, že čas je nejvzácnější komodita a protože většina nabízených položek je skladem, 

umožnuje nám to distribuci žádaného zboží v co nejkratším možném termínu k našim partnerům. 

Wir wissen, dass Zeit das knappste Gut ist und da die meisten angebotenen Artikel auf Lager sind, 

kann die benötigte Ware schnellstmöglich an unsere Geschäftspartner geliefert werden.

BARTOSINI
Komponenty pro skleněné konstrukce / Beschlage für Ganzglaskonstruktionen
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1Sprchové kouty / Duschen
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Sprchové závěsy a úchyty / Duschbänder und Verbinder
BOLOGNA

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Kartáčovaný chrom
Gebürstetes Chrom gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

Kování z řady BOLOGNA je určené pro sklo ESG (8 a 10 mm) a umožňuje efektiv-

ní montáž skleněných sprchových koutů variabilních tvarů a rozměrů. Dveře lze 

otvírat dovnitř i vně a pár závěsů unese křídlo o váze až 60 kg a šířce do 900 mm. 

Univerzální tvar kování splní designové požadavky pro koupelny zařízené 

v jakémkoliv stylu. Sprchové úchyty a závěsy jsou vyrobeny z korozivzdorné 

mosazi. Nabízíme je ve dvou pochromovaných povrchových úpravách: lesk 

a mat/kartáč. Součástí balení jsou záslepky šroubů, které překryjí nevzhledné části 

a vytvoří dokonalý celek.

Beschläge der Serie BOLOGNA sind für ESG-Glas (8 und 10 mm) bestimmt 

und ermöglichen eine effiziente Montage von Glasduschen mit verschiedenen 

Formen und Maßen. Türen können sowohl nach innen als auch nach außen geö-

ffnet werden und ein Bänderpaar kann einen Flügel von einem Gewicht bis 60 

kg und einer Breite bis 900 mm tragen. Die universelle Form der Beschläge erfüllt 

Designanforderungen an Bäder, die in einem beliebigen Stil eingerichtet werden 

können. Duschtürbänder und Verbinder werden aus nicht rostendem Messing 

hergestellt. Sie werden mit zwei verchromten Oberflächen angeboten: glänzend 

und matt / gebürstet. Die Montageschrauben sind durch Abdeckkappe vollstän-

dig verdeckt, wodurch das Band sehr elegant aussieht.
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8; 10 mm max 900 mm60 kgKG

BOLOGNA
Sprchové závěsy a úchyty / Duschbänder und Verbinder
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Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty / Duschbänder und Verbinder
VENEZIA

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Kartáčovaný chrom
Gebürstetes Chrom gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

Zlatá - leštěný mosaz
Messing Poliert

Kování z řady VENEZIA je určené pro sklo ESG (6 a 8 mm) a výhodou u sprchových 

závěsů je možnost regulace nulové polohy dveří +/- 10°. Dveře lze otvírat dovnitř 

i vně a pár závěsů unese křídlo o váze až 45 kg a šířce do 750 mm. V nabídce na-

leznete sprchové závěsy vertikální i horizontální, s kotvením bočním, podlahovým 

i stropním. 

Beschläge der Serie VENEZIA sind für ESG-Glas (6 und 8 mm) bestimmt. Der Vorteil 

der Duschtürbänder ist die Möglichkeit, die Nullposition der Tür im Bereich +/- 10° 

zu regulieren. Die Türen können sowohl nach innen als auch nach außen geöff-

net werden und ein Bänderpaar kann einen Flügel von einem Gewicht bis 45 kg 

und einer Breite bis 750 mm tragen. In unserem Angebot finden Sie vertikale oder 

horizontale Duschtürbänder, die entweder seitlich oder in die Decke oder Boden 

montiert werden.
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Hranatý design kování splní nároky na moderní 

pojetí v nových koupelnách a sanitárních prostorách. 

Úchyty a sprchové závěsy jsou vyrobeny z korozi-

vzdorné mosazi. Nabízíme je ve dvou pochromo-

vaných povrchových úpravách: lesk a mat/kartáč. 

Výhodou závěsů jsou kryty montážních šroubů, 

a proto je velice oblíbený u koncových klientů. 

Eckiges Design der Beschläge erfüllt die Anforde-

rungen an moderne Konzepte in neuen Bädern und 

Sanitärräumen. Die Duschtürbänder und Verbinder 

werden aus nicht rostendem Messing hergestellt. 

Sie werden in zwei verchromten Oberflächen an-

geboten: glänzend und matt / gebürstet. Bei den 

Kunden sind die Bänder sehr beliebt, weil die Mon-

tageschrauben durch Abdeckkappe vollständig ver-

deckt sind, wodurch das Band sehr elegant aussieht. 

6; 8 mm max 750 mm45 kgKG

+10°-10°

VENEZIA
Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty / Duschbänder und Verbinder
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MODICA
Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty s minimální spárou  
Regulierbare Duschbänder und Verbinder mit Minimalspalt

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Černý elox
Eloxal schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Série MODICA přináší na trh sprchové závěsy v designově čistých liniích. Není nut-

né používat těsnění, neboť spára může mít pouze 2mm. Závěsy umožnují otáčení 

na obě strany tzv. „kyvné dveře“. Utahovací šrouby jsou skryté krytkou.

Serie MODICA bringt auf den Markt Duschtürbänder mit klaren Designlinien. Es ist 

nicht nötig Dichtungen zu verwenden, da der Spalt nur 2 mm beträgt. Die Bänder 

ermöglichen Öffnen nach innen und außen, sogenannte „Pendeltür“. Die Anzieh-

schrauben befinden sich unter einer Abdeckkappe.
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2

+10°

-10°

2
mm

8; 10 mm max 1000 mm60 kgKG

MODICA
Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty s minimální spárou 

Regulierbare Duschbänder und Verbinder mit Minimalspal

Regulace závěsů je navíc možná do nulové polohy. Závěsy MODICA jsou určeny pro sklo 

tloušťky 8 mm a 10 mm.

Regulierung der Bänder ist bis zur Nullposition möglich. Die Bänder MODICA sind für 

Glasdicke 8 und 10 mm bestimmt.
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V úzké spolupráci se společností Bohle jsme pro Vás připravili řadu kování Gela. 

Nová série GELA pro sprchové kouty kombinuje funkční estetiku s prvotřídním 

zpracováním „Made in Germany“. Minimální šířky mezer a skryté šrouby zdůrazňují 

nejvyšší kvalitu této série. Gela usnadňuje instalaci v mnoha směrech. Nulová po-

loha je snadno přístupná a umožňuje jednoduché nastavení. Tělo pantu doplňuje 

ideální fixace krycích destiček.

Von Bohle entwickelt und designed, vereint das neue Duschtürband GELA Ästhe-

tik und Funktionalität mit Qualität und Fertigung  „Made in Germany“. Minimale 

Spaltmaße und die Abdeckung jeglicher Schrauben betonen die Hochwertigkeit 

des Pendeltürbeschlags. GELA erleichtert obendrein die Montage in vielerlei Hin-

sicht: So ist die Stellschraube für die Nulllage gut zu erreichen und lässt sich somit 

komfortabel einstellen.  

GELA
Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty s minimální spárou / Regulierbare Duschbänder und Verbinder mit minimalem Spaltmaß

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Kartáčovaný chrom
Gebürstetes Chrom gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz
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Jedním z předpokladů je přesné lícování krytek. Pro tento účel Bohle vyvinul inovativní 4-bodový upevňovací mechanismus, 

který fixuje krytky přesně na místě

Upínací šrouby a fixační šroub nulové polohy mají jednotné hlavy šroubů TX30, které lze pohodlně utáhnout pouze jedním nástrojem. Nepříjemná 

výměna montážních nástrojů je tedy minulostí. Podlouhlé otvory pro montáž na stěnu navíc poskytují zvýšený komfort při usazování pantů

Materiál, ze kterého jsou závěsy vyrobeny je vysoce kvalitní kombinace mosazi a nerezu. Tím zaručujeme dlouhou životnost 

se zárukou a garancí 5 let! Navíc komplexní testy se 100 000 cykly prokázaly nosnost závěsů až 50 kg.

8; 10 mm max 1000 mm50 kgKG

Von hoher Qualität zeugt zudem das Material, aus dem Juna gefertigt ist. Die hochwertigen Komponenten aus Messing und 

Edelstahl im Inneren des Bandes stehen für die Langlebigkeit des Produkts. Sie lassen die Bänder außerdem bis zu 50 kg tragen.

Die Klemmschrauben sowie die Schraube zur Nulllagenbefestigung besitzen einheitliche TX30 

Schraubenköpfe, die sich daher mit nur einem Werkzeug mit 5-8 Nm anziehen lassen.

Voraussetzung dafür ist unter anderem der präzise Sitz der Abdeckkappen. Aus diesem Grund hat Bohle eine innovative 4-Punkt-Befestigung 

entwickelt, mit der die Kappen exakt in ihrer Position sitzen.
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Řada ETNA nabízí kování pro různorodé sprchové kouty a vanové zástěny s žáda-

ným minimalistickým designem. Díky své jednoduché formě se budou hodit pro 

každou koupelnu, nezávisle na stylu a aranžmá.

In der Serie ETNA werden Beschläge für verschiedene Duschen und Badewannen-

faltwände mit minimalistischem Design angeboten. Dank ihrer einfachen Form 

passen die Beschläge zu jedem Bad, unabhängig vom Stil und Gestaltung.

ETNA
Sprchová madla a úchyty / Griffstangen und Duschtürgriffe

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Kartáčovaný chrom
Gebürstetes Chrom gebürstet

Černý elox
Eloxal schwarz

6 mm

Zlatá - leštěný mosaz
Messing Poliert

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL
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6; 8 mm40 kgKG

ETNA
Sprchové závěsy a úchyty / Duschbänder und Verbinder
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MODENA
Sprchová madla a úchyty / Griffstangen und Duschtürgriffe

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Kartáčovaný chrom
Gebürstetes Chrom gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

Zlatá - leštěný mosaz
Messing Poliert

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Série MODENA nabízí celou řadu úchytek a madel používaných pro sprchové 

dveře. Jsou dostupné v mnoha povrchových úpravách, rozměrech, tvarech 

a provedeních, aby si každý zákazník dokázal vybrat pro svou vysněnou koupelnu.

In der Serie MODENA wird eine ganze Reihe von Türgriffen und Griffstangen ange-

boten, die für Duschtüren benutzt werden. Sie sind erhältlich mit verschiedenen 

Oberflächen, Maßen, Formen und Ausführungen so, dass jeder Kunde für sein 

Traumbad das Passende auswählen kann. 
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8 - 12 mm

MODENA
Sprchová madla a úchyty / Griffstangen und Duschtürgriffe

Jsou vyrobené z korozivzdorných slitin, v závislosti na typu jsou z hliníku, nerezi 

nebo mosazi. Povrchová úprava je lesklá nebo matná. Samozřejmostí je aplikace 

na sprchových dveřích o běžnýchtloušťkách skla používaných v koupelnách.

Die Beschläge sind aus nicht rostenden Legierungen gefertigt, in Abhängigkeit 

vom Typ sind sie aus Aluminium, rostfreiem Stahl oder Messing. Oberfläche ist 

entweder glänzend oder matt. Selbstverständlich ist die Montage an Duschtüren 

mit gängigen Glasdicken, die im Bad verwendet werden.
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FORLI
Spojky stabilizačních tyčí  / Verbinder für Stabilisierungsstangen 

Lesklý chrom
Chrom glänzend

Kartáčovaný chrom
Gebürstetes Chrom gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

Zlatá - leštěný mosaz
Messing Poliert

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Důležitou součástí sprchových koutů je jejich stabilní prostorové zavětrování. 

Provádí se zpravidla v horní části nad skleněnými panely a pomocí rozpěrné tyče, 

koncovky na stěnu a koncovky na sklo, lze sestavit konstrukci pro jakýkoliv tvar 

a způsob montáže.

Ein wichtiger Bestandteil der Duschen ist ihre räumliche Stabilisierung. Sie wird in 

der Regel im oberen Bereich, über den Glastafeln durchgeführt, und zwar mit Hilfe 

einer Stabilisierungsstange und mit Wand- und Glasanschlüssen. Es ist möglich, 

eine Konstruktion für jede Form und jeden Montagetyp zusammenzusetzen.
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FORLI
Sprchová madla a úchyty / Verbinder für Stabilisierungsstangen 

6; 8; 10 mm
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FORLI
Sprchová madla a úchyty / Verbinder für Stabilisierungsstangen 

Rechteckiges Profil der Stabilisierungsstangen

Kulatý tvar závětrných tyčí.

Čtvercový tvar závětrných tyčí.

Obdélníkový tvar závětrných tyčí.

Quadratisches Profil der Stabilisierungsstangen

Rundes Profil der Stabilisierungsstangen
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Profil s magnetickým těsněním SHM s montáží na sklo nebo do zdi.

Profil mit Magnetdichtung

Čiré
Plast transparent

Černé
Plast schwarz
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BUDRIO
 Těsnění a prahy ke sprchovým koutům / Duschtürdichtungen und Schwallschutz 

BUDRIO
 Těsnění a prahy ke sprchovým koutům / Duschtürdichtungen und Schwallschutz 

6; 8; 10 mm

BUDRIO je řada vysoce kvalitních těsnících profilů, které doplňují náš sortiment ko-

vání pro sprchové kouty. Patří sem magnetické těsnění, podporující zavírání dveří, 

magnetické profily a prahy. Jejich estetické provedení bude funkční ve sprchách 

každého typu.

BUDRIO ist eine Reihe von Dichtungsprofilen von hoher Qualität, die unser Sorti-

ment der Duschbeschläge ergänzen. Es handelt sich um Magnetdichtungen, die 

den Schließvorgang bei Türen unterstützen, weiter um magnetische Profile und 

Schwallschutz. Die Dichtungen verbinden Ästhetik und Funktionalität in jeder 

Dusche. 
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VERONA
 Sprchový posuvný systém - kulatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - rundes Profil  

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Leštěná nerez
Edelstahl poliert

V případě požadavku na posuvné sprchové dveře je vhodný systém VERONA. 

Decentní trubková vodící kolejnice spolu s dalším příslušenstvím působí luxusním 

dojmem díky kvalitním použitým materiálům. Na výběr máme chromované, lesklé 

nebo matné povrchové úpravy. 

Falls Sie eine Schiebetür für Ihre Dusche wünschen, zeigt sich das System VERONA 

als sehr geeignet. Dezente Rohr-Laufschiene zusammen mit weiterem Zubehör 

macht dank den verwendeten Qualitätsmaterialien einen luxuriösen Eindruck. 

Zur Auswahl stehen verchromte, glänzende oder matte Oberflächen. 
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VERONA
 Sprchový posuvný systém - kulatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - rundes Profil  

8; 10 mm65 kgKG 900 - 1995 mm
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TRIESTE
 Sprchový posuvný systém - oválný profil / Schiebetürsystem für Dusche - ovales Profil  

Leštěný hliník
Aluminium poliert

Černá RAL 9005
Schwarz

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox
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TRIESTE
 Sprchový posuvný systém - oválný profil / Schiebetürsystem für Dusche - ovales Profil  

8; 10 mm50 kgKG min 450 mm

Klasika ověřená časem – takto výstižně lze označit tento posuvný systém pro spr-

chové kouty. Zaoblená hliníková kolejnice doplněná krytem umožní zakrytí příslu-

šenství a pro rohové dvoukřídlé dveře s fixními panely po stranách je toto ideální 

volba.

Unser bewährter Klassiker – so treffend kann dieses Schiebetürsystem für Duschen 

bezeichnet werden. Abgerundete Aluminium-Laufschiene ergänzt durch Abdec-

kung der Zubehör. Für doppelflügelige Ecktür mit festen Seitenteilen 

ist es die ideale Wahl.
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Černá RAL 9005
Schwarz

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Leštěná nerez
Edelstahl poliert



www.bartosini.cz

NOTO
 Sprchový posuvný systém - hranatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - eckiges Profil  

NOTO
 Sprchový posuvný systém - hranatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - eckiges Profil  

8; 10 mm50 kgKG max 2000 mm

Hranatý moderní design systému NOTO uspokojí všechny náročné uživatelé. Jed-

noduchý způsob montáže umožní realizace v běžných podmínkách za zlomek 

času. Minimalistické tvary dají vyniknout především navrženému sklu.

Modernes eckiges Design des Systems NOTO stellt alle anspruchsvollen Kunden 

zufrieden. Einfache Montage ermöglicht Realisierungen in gängigen Bedingun-

gen in sehr kurzer Zeit. Dank den minimalistischen Formen steht vor allem das 

Glas im Mittelpunkt.
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AGIRA
 Sprchový posuvný systém - hranatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - eckiges Profil  

Nový posuvný sprchový systém AGIRA v hranatém provedení reaguje na poptávku 

ze strany klientů inklinujícíchk čistým geometricky jednoduchým a přitom výraz-

ným tvarům. S tímto systémem sprchový kout získá elegantní a nadčasový design.

Das neue Duschtür-Schiebesystem AGIRA in rechteckiger Ausführung reagiert auf 

Nachfrage der Kunden, für die geometrisch klare und dabei ausgeprägte Formen 

wichtig sind. Mit diesem System erhält Ihre Dusche ein elegantes und zeitloses 

Design. 

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Černý elox
Eloxal schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RALRALZlatá - leštěný mosaz

Messing Poliert



www.bartosini.cz

AGIRA
 Sprchový posuvný systém - hranatý profil / Schiebetürsystem für Dusche - eckiges Profil  

8; 10 mm50 kgKG min 450 mm
max 1000 mm
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PIEMONTE
Bodové úchyty / Punkthalter

OBSAH / INHALT
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2Bodové úchyty / Punkthalter
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PIEMONTE
 Bodové úchyty / Punkthalter

PIEMONTE
 Bodové úchyty / Punkthalter  

10 - 21.52 mmKartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Produktová řada PIEMONTE nabízí sortiment bodových úchytů pro zrcadla, skleně-

né tabule, zástěny nebo zábradlí. Dle tloušťky a typu skla (ESG, VSG) lze určit vhod-

ný terč. Materiál úchytů je z nerezi DIN 1.4301 (AISI 304) v provedení kartáčovaném. 

Hlava terčů může být z designového hlediska vyhotovena pro imbusový klíč 

nebo pro speciální montážní klíč s hroty nebo se záslepkou.Způsob uchycení 

skleného zábradlí doporučujeme konzultovat s našimi  techniky a to z důvodu 

správného návrhu bodových úchytů, jejich počtua umístění. U konstrukce tohoto 

typu totiž musí být splněny normové požadavky, proto dbejte na správný návrh v 

projektové dokumentaci zodpovědnou osobou.

Die Produktreihe PIEMONTE stellt Sortiment von Punkthaltern für Spiegel, Glasta-

feln, Trennwände oder Brüstungen vor. Je nach Glastyp (ESG, VSG) und Glasdicke 

kann ein passender Punkthalter gewählt werden. Beim Material handelt es sich bei 

den Punkthaltern um rostfreien Stahl DIN 1.4301 (AISI 304) mit gebürsteter Ober-

fläche. Der Kopf der Punkthalter kann aus Designsicht für einen Inbusschlüssel oder 

einen speziellen Montageschlüssel mit Dornen oder mit Abdeckkappe gefertigt 

werden. Wir empfehlen, die Art und Weise der Befestigung von Glasbrüstungen 

hinsichtlich eines richtigen Entwurfes der Punkthalter, ihrer Anzahl und Position 

mit unseren Technikern zu konsultieren. Bei solchen Konstruktionen müssen die 

Normforderungen erfüllt werden, es ist daher darauf zu achten, dass der Entwurf 

in der Projektdokumentation durch eine kompetente Person ausgearbeitet wird.
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OBSAH / INHALT

COMO
Příslušenství k celoskleněným stěnám / Zubehör zu Ganzglasanlagen

BERGAMO
Podlahové samozavírače  / Bodentürschließer

RIMINI
Hydraulické a pružinové závěsy / Hydraulik- und Federbänder

FIRENZE
Hydraulický dolní závěs / Unteres Hydraulikband

ERICE LINE
Zámky a závěsy pro skleněné dveře / Schlösser und Bänder für Glastüren

ERICE LINE ELEKTRO
Elektro zámky a protikusy pro skleněné dveře / Elektroschlösser und Gegenkasten für Glastüren

ERICE LINE MAGNET
Magnetické zámky pro skleněné dveře / Magnetschlösser für Glastüren
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3Dveřní kování / Türbeschläge
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COMO
Příslušenství k celoskleněným stěnám / Zubehör zu Ganzglaswänden

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Leštěná nerez
Edelstahl poliert

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Nabízí rohové závěsy a kování pro celoskleněné příčky včetně různých bodových 

úchytů, dveřních zámků, zarážek, protikusů do podlahy, dveřních zaržek a cylin-

drických vložek. Umožňuje realizovat rovněž dveře na tzv. „vyosených pantech“.  

Jedná se o zavedený systém používaný mnoho let hlavně v kancelářích a veřej-

ném sektoru.

In der Serie COMO werden Bänder und Beschläge für Ganzglaswände angebo-

ten, verschiedene Punkthalter, Türschlösser, Stopper, Bodenkasten und Zylinder-

schlösser eingeschlossen. Es ist möglich, die Türen auf sogenannten „exzentris-

chen Bändern“ aufzuhängen. Es handelt sich um ein seit Jahren hauptsächlich in 

Büros und im öffentlichen Sektor verwendetes System. 

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt
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COMO
 Příslušenství k celoskleněným stěnám / Zubehör zu Ganzglaswänden

10; 12 mm90 kgKG
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BERGAMO
Podlahové samozavírače / Bodentürschließer

Podlahové samozavírače jsou navržené pro zabudování do podlahy a umožní 

pomocí kombinace s panty řady COMO pohodlně užívat dveře s mechanismem 

automatického zavření. Krycí deska zavírače dokáže překrýt případné nedokona-

losti ve skladbě podlahy vzniklé během montáže. Lze zvolit variantu bez aretace, 

případně s aretací v 90° nebo 105°.

120°

120°

20°
20°

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Bodentürschließer wurden zum Einbau in den Boden entworfen und ermöglichen 

in Kombination mit den Bändern der Serie COMO Türen zu verwenden, die auto-

matisch schließen. Die Abdeckplatte des Bodenschließers kann eventuelle Mängel 

abdecken, die bei der Montage am Boden entstanden sind. Man kann die Variante 

ohne Arretierung oder mit Arretierung in 90° bzw. 105° wählen. 
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BERGAMO
Podlahové samozavírače / Bodentürschließer

100 kgKG min 650 mm; max 1300 mm
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RIMINI
Hydraulické a pružinové závěsy / Hydraulik- und Federbänder

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Leštěná nerez
Edelstahl poliert

Černá RAL 9005
Schwarz

V případě požadavku na samozavírací panty montované na stěnu nebo fixní sklo 

vybíráme závěsy z této řady. Volíme mezi základní variantou s pružinovým 

mechanismem nebo sofistikovanějším hydraulickým zavíracím mechanismem. 

Zde dle způsobu otevírání dveří (jednostranně nebo oboustranně) nabízíme mno-

ho variant závěsů.

Falls selbstschließende an die Wand oder an feste Glastafel montierte Bänder 

gewünscht werden, sind die Bänder der Serie Rimini geeignet. Man kann zwis-

chen der Grundvariante mit Federband oder der anspruchsvolleren Variante mit 

Hydraulikband wählen. Je nach der Öffnungsart (einseitig oder beidseitig) werden 

viele Varianten der Bänder angeboten.

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

RAL - barevný odstín
Farbton RALRALStříbrný elox

Eloxal - Silbereffekt
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RIMINI
Hydraulické a pružinové závěsy  / Hydraulik- und Federbänder

Věnujte prosím pozornost montážním návodům pro správné seřízení a aktivaci 

těchto pantů pro jejich bezvadnou funkci a dlouhodobé užívání.

Beachten Sie bitte Informationen in der Montageanleitung zur richtigen 

Einstellung und Aktivierung dieser Bänder, die für ihre einwandfreie Funktion 

und langfristige Funktionalität notwendig sind.

8 - 21,52 mm65 kgKG
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FIRENZE
Hydraulický dolní závěs / Hydraulik- und Federbänder

Správnou volbou pro rohový samozavírací závěs je tato řada FIRENZE. Jedná 

se o nejprodávanější produkt v dané kategorii kování, díky své velikosti, univerzál-

nímu designu a možnosti dodání v libovolných barevných odstínech. Jako jediní 

nabízíme rozměrově totožný i horní pant a protikus k nadsvětlíku.

Die richtige Wahl für Bodenschließbeschläge ist die Serie FIRENZE. Es handelt sich um 

das am meisten verkaufte Produkt in der Kategorie Beschläge und das dank seiner Größe, 

dem Universaldesign und der Möglichkeit, es in beliebigen Farbtönen zu liefern. Wir als 

Einzige bieten auch einen passenden oberen Beschlag und Oberlichtbeschlag mit iden-

tischen Maßen an.  

150°

10°

10°

150°

0°

90°

90°

Aretace  

Aretace  

150°

10°

10°

150°

0°

Bez aretace 

Bez aretace 

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RALRALKartáčovaná nerez / titan

Edelstahl Titan
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FIRENZE
Hydraulický dolní závěsy / Unteres Hydraulikband

10 - 13 mm100 kgKG 750 - 1000 mm
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ERICE LINE - zámky
Zámky pro skleněné dveře / Schlösser für Glastüren

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Leštěná nerez
Edelstahl poliert

Černá RAL 9005
Schwarz

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Pro interiérové otvíravé dveře nabízíme širokou škálu centrálních zámků, klik, 

pantů, protikusů k zámkům a dalšího nezbytného příslušenství. Využití je hlavně 

pro dveře v zárubní nebo i v rámci celoskleněné příčky.

Für Glastüren in Innenräumen wird eine ganze Reihe von Zentralschlössern, 

Türdrückern, Bändern, Gegenkästen zum Schloss und weiterem Zubehör angebo-

ten. Sie werden vor allem für Türen mit Zarge oder für Ganzglaswände verwendet.
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ERICE LINE - zámky
Zámky pro skleněné dveře  / Schlösser für Glastüren

8; 10; 12 mm

Můžete tvarově zvolit mezi hranatým, zaobleným nebo zkoseným designem tohoto kování.

Was die Form betrifft, kann man zwischen eckigem, abgerundetem oder abgeschrägtem Design 

dieser Beschläge wählen.
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ERICE LINE - elektro zámky
Elektro zámky pro skleněné dveře / Elektroschlösser für Glastüren

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

V prostorech vyžadujících kontrolu vstupu do místností využijeme elektrické 

otvírače, které napojíme na požadované zařízení. Tyto otvírače můžou být 

zabudované v protikusech zámků na skle nebo i samostatně v zárubních, 

kde následně využijete kombinaci se zámkem s pevnou neotáčivou koulí 

a klasickou klikou z druhé strany.

In Räumen, wo eine Kontrolle des Eintritts benötigt wird, können Schlösser für 

Elektrofalle verwendet werden, die an entsprechende Einrichtung angeschlossen 

werden. Diese Türöffner können im Gegenkasten zum Schloss auf dem Glas oder 

selbständig in der Zarge eingebaut werden, wobei eine Kombination vom Schloss 

mit festem Knauf und klassischem Türdrücker auf der anderen Seite verwendet 

wird. 
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ERICE LINE - elektro zámky
Elektro zámky pro skleněné dveře  / Elektroschlösser für Glastüren

8; 10; 12 mm

Tyto elektromagnetické zámky nabízíme v klasické nebo reverzní verzi.

Diese elektromagnetischen Schlösser werden in der Standardvariante oder in einer Revers-Variante angeboten.
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ERICE LINE - magnetické zámky
Magnetické zámky a protikusy / Magnetschlösser für Glastüren

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Leštěná nerez
Edelstahl poliert

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Tato řada nabízí u centrálních zámků místo klasické střelky alternativu fungující na 

magnetickém principu. Výhodou tohoto řešení je, že standardně je střelka uvnitř 

zámku (nevystupuje do prostoru) a teprve při dovření dveří k protikusu vyjede. 

Tato skutečnost chrání zárubeň před poškozením během užívání 

a prodlužuje životnost celé konstrukce.

In dieser Serie wird bei den Schlössern statt einer klassischen Falle eine auf magne-

tischem Prinzip funktionierende Alternative angeboten. Der Vorteil dieser Lösung 

ist, dass sich die Falle im Inneren des Schlosses befindet (ragt nicht heraus) und 

erst beim Schließen der Tür fällt sie in den Gegenkasten rein. Dieses Mechanismus 

schützt die Zarge vor Beschädigung und vorzeitiger Abnutzung und verlängert 

somit die Lebensdauer der ganzen Konstruktion.

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt
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ERICE LINE - magneticke zámky
Magnetické zámky a protikusy / Magnetschlösser für Glastüren

Magnetické zámky mají mnohem tišší chod, jsou spolehlivější a jde o designově čisté řešení.

Magnetschlösser sind wesentlich leiser, zuverlässiger und es handelt sich um eine designmäßig saubere Lösung.

8; 10; 12 mm
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ERICE LINE - kliky
Kliky a příslušenství / Türdrücker

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Leštěná nerez
Edelstahl poliert

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RALRALStříbrný elox

Eloxal - Silbereffekt
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ERICE LINE - kliky
Kliky a příslušenství / Türdrücker
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Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Hranatý, zaoblený nebo zkosený design. Řada Erice Line přínáší mnoho tvarů závěsů..

Eckiges, abgerundetes oder abgeschrägtes Design. Die Serie Erice Line enthält viele Formen der Bänder.

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Leštěný hliník
Aluminium poliert
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ERICE LINE - závěsy
Závěsy pro skleněné dveře  / Bänder für Glastüren

ERICE LINE - závěsy
Závěsy pro skleněné dveře / Bänder für Glastüren

8; 10; 12 mm

Pro interiérové otvíravé dveře nabízíme širokou škálu centrálních zámků, klik, pan-

tů, protikusů k zámkům a dalšího nezbytného příslušenství. Můžete tvarově zvolit 

mezi hranatým, zaobleným nebo zkoseným designem tohoto kování. Využití je 

hlavně pro dveře v zárubni nebo i v rámci celoskleněné příčky.

Für Innentüren wird eine breite Palette von Zentralschlössern, Türdrückern, Bän-

dern, Schloss-Gegenkästen und weiterem Zubehör angeboten. Was die Form be-

trifft, kann man zwischen eckigem, abgerundetem oder abgeschrägtem Design 

dieser Beschläge wählen. Die Verwendung ist vor allem für Türen in Zarge oder 

aber zum Einbau in Ganzglaswände.
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ROMA
Svěrné lišty / Zubehör zu Ganzglaswänden

TIVOLI
Montážní profily FCM / FCM Befestigungsprofile

GAETA
Montážní profily / Befestigungsprofile

PALERMO
Dveřní rám / Türzarge

GARDA
Těsnění a padací prahy / Dichtungen und Absenkdichtungen  

CATANIA
Těsnění mezi sklo / Dichtungen zwischen Glas 

OBSAH / INHALT
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4Profily pro příčky / Profile für Trennwände
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ROMA
Svěrné lišty  / Zubehör zu Ganzglaswänden

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Jedná se o svěrné profily – sklo fixováno v liště pomocí metrických šroubů. Vždy 

je nutné použít kalené sklo a to v tloušťce  8, 10, 12mm. Svěrné profily ROMA 

umožňují zasklení velkých ploch, čímž zvyšují mnohonásobně jejich prostorovou 

tuhost. V nabídce máme profily výšky 40mm, profily výšky 80 a 100mm jsou vhod-

né pro použití podlahových zámků, popř. elektrozámků. Nejčastější využití je pro 

posuvně parkovací či harmonikové stěny.

Bei der Serie ROMA handelt es sich um Klemmprofile – das Glas wird im Profil mit 

Hilfe von metrischen Schrauben fixiert. Es ist immer nötig, gehärtetes Glas mit Dic-

ke 8,10,12 mm zu verwenden. Die Klemmprofile Roma ermöglichen Verglasung 

von großen Flächen, wodurch ihre räumliche Steifigkeit vielfach erhöht wird. In 

unserem Angebot findet man Profile mit Höhe 40mm, Profile mit Höhe 80 und 

100 mm eignen sich für Verwendung von Bodenschlössern, ggf. Elektroschlössern.

Die häufigste Verwendung finden diese Profile bei Horizontal- oder Faltschie-

bewänden.

Černý elox
Eloxal schwarz



www.bartosini.cz

ROMA
Svěrné lišty  / Zubehör zu Ganzglaswänden

8 - 17,52 mm
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TIVOLI
Montážní profily FCM / Zubehör zu Ganzglaswänden

Černá RAL 9005
Schwarz

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Hliníkové profily TIVOLI umožňují tzv. suché zasklení. Tím pádem můžeme použít 

i nekalená skla. Sklo je fixováno pomocí silikonových těsnění. V nabídce jsou dva 

typy o výšce 26mm a 38mm. Vhodné jsou pro tloušťku skla 8, 10, 12mm či lepené 

bezpečnostní skla s fólií (connex). Zasklívací profil umožnuje před zasklením sklo 

vypodložit a tím regulovat jeho pozici v liště.

Aluminiumprofile aus der Serie TIVOLI ermöglichen sogenannte „trockene Vergla-

sung“. Daher kann auch nicht gehärtetes Glas verwendet werden. Das Glas wird 

mit Hilfe von Silikondichtungen im Profil fixiert. In unserem Angebot finden Sie 

zwei Typen, mit Höhe 26 mm und 38mm. Sie sind geeignet für Glasdicke 8,10, 12 

mm oder für Verbundsicherheitsglas mit Folie (connex). Im Verglasungsprofil kann 

unter das Glas ein Einsatz eingelegt werden, wodurch die Glasposition im Profil 

reguliert werden kann. 
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TIVOLI
Montážní profily  / Zubehör zu Ganzglaswänden

8 - 12,76 mm

38

26

profil FCM26 profil FCM38
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GAETA
Příslušenství ke skleněným stěnám / Befestigungsprofile

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Černá RAL 9005
Schwarz

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet

Černý elox
Eloxal schwarz

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Leštěný hliník
Aluminium poliert

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Tenkostěnné profily GAETA umožňují zasklívání kalených i nekalených skel. 

Vybrané typy profilů jsou vhodné pro tloušťku skla 6, 8, 10, 12mm či lepené 

bezpečnostní skla s fólií (connex). Mají širokou škálu použití od sprchových koutů 

po interiérové příčky či exteriérové konstrukce.

Die dünnwandigen Profile Gaeta ermöglichen Verglasung vom gehärteten oder 

nicht gehärteten Glas. Konkrete Profilvarianten sind geeignet für Glasdicken 6,8,10 

oder 12 mm oder für Verbundsicherheitsglas mit Folie (connex). Die Profile finden 

breite Verwendung sowohl im Bad als auch bei Trennwänden in Innenräumen 

oder bei Außenkonstruktionen.

Zlatá - leštěný mosaz
Messing Poliert
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GAETA
Montážní profily / Befestigungsprofile

8 - 12 mm

Tyto lišty jsou stále oblíbenější hlavně pro své flexibilní využití. Lze je použít pro 

fixaci skla, ale i pro tzv. rastrování – olemování hrany. Tímto použitím se dosáhne 

zvýraznění linie hran skla, což je mimořádně žadané, neboť se jedná o silný a vý-

razný designový prvek.

Diese Profile sind sehr beliebt vor allem wegen ihrer flexiblen Verwendung. Sie 

können zur Fixierung vom Glas verwendet werden, aber auch zur Einfassung von 

Glaskanten. Damit werden die Glaskanten betont, was sehr gefragt ist, weil es sich 

dabei um ein starkes und markantes Designelement handelt.
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PALERMO
Dveřní zárubeň / Türzarge

Série PALERMO představuje hliníkové dveřní zárubně včetně těsnění, montážních 

úhelníků a dalšího nezbytného příslušenství pro jednostranně otvíravé skleněné 

dveře.

Zur Serie PALERMO gehören Aluminium-Anschlagtürzargen einschließlich Dich-

tung, Montagewinkel und weiteres Zubehör, das für einseitig öffnende Glastüren 

benötigt wird.

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Černá RAL 9005
Schwarz

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL
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PALERMO
Dveřní zárubeň / Türzarge

Výroba zárubní:

Tři typy rámů: 

FRH – univerzální profil pro montáž do ostění stavebního otvoru 

            nebo do celoskleněné příčky

FRL – profil pro montáž do ostění stavebního otvoru

FRZ – rohový profil pro montáž do ostění stavebního otvoru

FRH – Universalprofil zur Wand- oder Glasmontage in Laibung einer Wand 

            oder Glastrennwand

FRL – Profil zur Montage in Laibung einer Wand

FRZ – Eckprofil zur Montage in Laibung einer Wand

Naše společnost nabízí předmontážní přípravu dveřních profilů na míru dle poža-

davků klienta. K tomu slouží interaktivní výrobní formulář PALERMO na webových 

stránkách BARTOSINI, jehož výstupní soubor PDF je nedílnou součástí uvažované 

objednávky.

Unsere Gesellschaft bietet Montagevorbereitung der Türprofile nach Maß gemäß 

Kundenwunsch.Dazu dient interaktives Fertigungsformular PALERMO auf den 

Webseiten BARTOSINI, dessen PDF-Version einen untrennbaren Bestandteil einer 

eventuellen Bestellung bildet.

8; 10 mm
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GARDA
Rastrování příček / Dichtungen für Glastürenund Absenkdichtungen

Černá
Schwarz

Velice moderní a designový styl použití širokého spektra hliníkových lišt nám 

umožňuje prakticky bez omezení členit prostor na skleněných konstrukcích. 

V nabídce jsou plastové či hliníkové profily různých tvarů a tlouštěk. Vhodné 

pro tloušťku skla 8, 10, 12mm či lepené bezpečnostní skla s fólií (connex).

Hochmodernes Designstil der breiten Palette an Aluminiumleisten ermöglicht fast 

ohne Einschränkung den Raum durch Glaskonstruktionen zu teilen. Es handelt 

sich um Kunststoff- oder Aluminiumprofile von verschiedenen Formen und Dic-

ken. Sie sind für Glasdicke 8,10,12 mm oder für Verbundsicherheitsglas mit Folie 

(connex) geeignet.
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GARDA
Rastrování příček / Dichtungen für Glastürenund Absenkdichtungen
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CATANIA
Těsnění mezi sklo / Dichtungen zwischen Glas

Černá
Schwarz

Čiré
Transparent

Velice moderní a designový styl použití širokého spektra hliníkových lišt nám 

umožňuje prakticky bez omezení členit prostor na skleněných konstrukcích. 

V nabídce jsou plastové či hliníkové profily různých tvarů a tlouštěk. Vhodné 

pro tloušťku skla 8, 10, 12mm či lepené bezpečnostní skla s fólií (connex).

Hochtransparente Kunststoffleisten, die mit einem 3M Band versehen sind, ermö-

glichen die Spalte zwischen Glastafeln elegant abzudichten. Wir bieten verschie-

dene Formen für verschiedene Glastypen an. Geeignet für Glasdicke 8,10,12 mm 

oder Verbundsicherheitsglas mit Folie (connex).
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CATANIA
Těsnění mezi sklo  / Dichtungen zwischen Glas

8 - 16,80 mm

Více tvarů meziskelního těsnění najdete v katalogu.

Mehrere Formen der Dichtung zwischen Glas können Sie im Katalog finden.
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ANCONA
Dveřní madla / Griffstangen

BRACCIOLO
Uzamykatelná dveřní madla / Abschließbare Griffstangen

CRYSTAL
Skleněná madla a úchyty / Griffstangen und Türknaufe aus Glas

OBSAH / INHALT
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5Dveřní madla / Griffstangen
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ANCONA
Dveřní madla / Griffstangen

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Leštěná nerez
Edelstahl poliert

Černá RAL 9005
Schwarz

Dřevo
Holz

WOOD

Nerezová madla kulatého či hranatého tvaru, vhodná pro veškeré typy celoskleně-

ných konstrukcí. V široké nabídce jsou madla různých tvarů a délek.

Runde oder eckige Edelstahlgriffstangen, die für alle Typen von Ganzglaskonstruk-

tionen geeignet sind. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Längen.

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL
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Díky kulatému, čtvercovému či obdélníkovému tvaru si můžete vybrat typ madla, 

které Vám nejvíce ergonometricky vyhovuje.

Da es im Angebot runde, quadratische oder rechteckige Formen gibt, kann jeder 

einen Griffstangentyp wählen, der ihm aus ergonomischer Sicht am besten passt.

ANCONA
Dveřní madla / Griffstangen
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Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet
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BRACCIOLO
Uzamykatelná madla  / Abschließbare Griffstangen

8-12 mm

Madla Bracciolo v sobě skrývají praktickou kombinaci podlahového zámku 

a zároveň dveřního úchytu. V nabídce více typů s variantami jednostranného 

či oboustranného uzamykání. Lze dodat v jakékoliv délce tzv. „na míru“.

Die Griffstangen Bracciolo stellen eine praktische Kombination des Bodenschlo-

sses und einer Griffstange dar. Es werden mehrere Typen mit ein- oder beidseitiger 

Schließung angeboten. Lieferbar sind beliebige Längen, auch nach Maß.
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CRYSTAL
Skleněná madla a úchyty / Griffstangen und Türknaufe aus Glas

Madla série CRYSTAL se vyznačují hladkým povrchem, který má stejné optické 

vlastnosti a barvu jako olovnatý křišťál. Jedná se však o bezolovnaté ekologické 

sklo s dlouhou životností.

Für die Griffstangen und Türknaufe CRYSTAL ist eine glatte Oberfläche kennzeich-

nend, die gleiche optische Eigenschaften und Farbe hat, wie bleihaltiges Kristall-

glas. Es handelt sich aber um bleifreies ökologisches Glas mit langer Lebensdauer.
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CRYSTAL
Skleněná madla a úchyty / Griffstangen und Türknaufe aus Glas
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GRADO AJ51
Posuvný systém / Schiebetürsystem

TERNO MICRO 80
Posuvný systém / Schiebetürsystem

TERNO VETRO
Posuvný systém / Schiebetürsystem

TERNO MULTI
Posuvný systém / Schiebetürsystem

TERNO VETRO FRAME
Posuvný systém s rámovým profilem

MILANO
Posuvný systém / Schiebetürsystem

TODI
Přislušenství pro posuvné systémy / Zubehör für Schiebetürsysteme

OBSAH / INHALT
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6Posuvné systémy / Schiebetüsysteme
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GRADO AJ51
Posuvný systém / Schiebetürsystem

Nejsubtilnější hranatý systém s nosností 85 kg/křídlo. Díky univerzální kolejnici 

je tento posuv vhodný pro montáž do stropu, do zdi, s bočním světlíkem 

a do skla. 

Das subtilste eckförmige System mit Tragfähigkeit 85 kg/ Flügel. Dank der Uni-

versallaufschiene ist dieses Schiebetürsystem für Deckenmontage, Wandmontage 

oder für Montage in festes Seitenglasteil geeignet.  

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox
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GRADO AJ51
Posuvný systém / Schiebetürsystem

8 - 12 mm85 kgKG
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TERNO MICRO 80
Posuvný systém / Schiebetürsystem

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Černá RAL 9005
Schwarz

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Hranatý subtilní systém s nosností 80kg a tlumeným dojezdem – „SoftStop“. 

Vysoce variabilní systém s výškou kolejnice pouhých 51mm. Tento posuvný systém 

je vhodný pro montáž do stropu, do zdi, s bočním světlíkem a do skla. 

Eckförmiges subtiles System mit Tragfähigkeit 80 kg und SoftStop - Funktion. Sehr 

variables System mit Laufschienenhöhe nur 51 mm. Dieses Schiebetürsystem ist 

für die Deckenmontage, Wandmontage oder für Montage in festes Seitenglasteil 

geeignet. 
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TERNO MICRO 80
Posuvný systém / Schiebetürsystem

8; 10; 12 mm80 kgKG
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Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet
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TERNO VETRO
Posuvný systém / Schiebetürsystem

TERNO VETRO
Posuvný systém / Schiebetürsystem

8-8,76; 10-10,76; 12-12,76 mm80 - 120 kgKG

Vysoce variabilní systém s nosností 80kg a 120kg, s různými dojezdy – aretací, 

tlumičem či tlumeným dojezdem „SoftStop“. Vysoce variabilní systém s výškou

 kolejnice 92mm, umožňující regulaci výšky vozíku +- 4mm. Tento posuvný systém 

je vhodný pro montáž do stropu, do zdi, s bočním světlíkem a do skla. 

Schiebetürsystem mit Tragfähigkeit 80kg und 120 kg mit Arretierung, Dämpfung 

oder SoftStop-Funktion. Hochvariables System mit Laufschienenhöhe 92 mm, das 

Laufwagenhöheregulierung +/- 4 mm ermöglicht. Dieses Schiebetürsystem ist 

für die Deckenmontage, Wandmontage oder für Montage in festes Seitenglasteil 

geeignet.
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TERNO MULTI
Posuvný systém / Schiebetürsystem

Teleskopický posuvný systém, který umožňuje posouvání dvou, tří nebo čtyř 

křídel. Lze posouvat mimo otvor, popř. za fixní sklo. Díky speciálnímu vedení kří-

del zůstává průchod po otevření zcela volný - bez podlahových lišt či vodících 

prvků. Univerzální kryt výšky 92mm umožňuje kombinaci s posuvnými dveřmi 

TERNO VETRO.

Teleskopisches Schiebetürsystem, bei dem zwei, drei oder vier Flügel verschoben 

werden können. Man kann sie außerhalb der Öffnung, ggf. hinter einem Fixglas 

parken. Dank spezieller Flügelführung bleibt nach der Öffnung der Durchgang 

ganz frei – ohne Bodenleisten oder -führungen. Universale Abdeckung von Höhe 

92 mm ermöglicht eine Kombination mit Schiebetür TERNO VETRO.

TERNO MULTI
Posuvný systém / Schiebetürsystem

  

 

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet 8; 10 mm80 kgKG
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TERNO VETRO FRAME
Posuvný systém / Schiebetürsystem

Černý elox
Eloxal schwarz

Designový „orámovaný“ posuvný systém v černém provedení s tlumeným dojez-

dem – „SoftStop“. Svislý profil slouží zároveň jako madlo posuvných dveří. Tento 

systém je vhodný pro sklo tloušťky 8mm.

Designisches „eingerahmtes“ Schiebetürsystem in schwarzer Ausführung und 

Funktion SoftStop. Das vertikale Profil dient gleichzeitig als Griffstange der Schie-

betür. Dieses System ist für Glasdicke 8 mm geeignet.
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TERNO VETRO FRAME
Posuvný systém / Schiebetürsystem

8 mm80 kgKG
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MILANO
Posuvný systém / Schiebetürsystem

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Designový subtilní systém s nosností 80kg. Tento posuvný systém je vhodný pro 

montáž do zdi, s bočním světlíkem a do skla. Trubková kolejnice nezvýrazňuje 

samotný posuv. Díky tomu je celá konstrukce velice vzdušná a decentní. 

Designisches subtiles Schiebetürsystem mit rundem Profil und Tragfähigkeit 80kg. 

Dieses System ist für Wandmontage oder für Montage in festes Seitenglasteil ge-

eignet. Durch die runde Laufschiene wird das Schiebesystem selbst nicht betont, 

wodurch die ganze Konstruktion sehr dezent und luftig wirkt. 
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MILANO
Posuvný systém / Schiebetürsystem

8; 10; 12 mm80 kgKG
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TODI
Přislušenství pro posuvné systémy / Zubehör für Schiebetürsysteme

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Hákové zámky, zarážky či vodítka doplňují posuvné systémy jako celek. Hackenschlösser, Stopper oder Bodenführungen ergänzen die Schiebetürsysteme 

zu einem Ganzen. 

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet
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TODI
Přislušenství pro posuvné systémy / Zubehör für Schiebetürsysteme

V nabídce naleznete vhodná madla pro posuvné dveře „do pouzdra“. Taktéž jsou dostupné hákové zámky pro 

posuvné dveře s fixací do zdi či do protikusu ve skle… tzv. pasivního křídla.

Im Angebot finden Sie geeignete Grifftechnik für Schiebetüren, die hinter eine Verkleidung geöffnet wird. Ebenso gibt es hier 

Hackenschlösser für Schiebetüren, die in der Wand oder in einem am passiven Glasflügen angebrachten Gegenkasten fixiert werden.

Nabídku uzavírají různé varianty podlahových vodítek a dorazů. Podlahová vodítka mohou 

být regulovatelná – dle tloušťky skla, popř. daná pro jednotlivé typy skel.

Das Angebot wird durch verschiedene Varianten von Bodenführungen und Endstoppern abgeschlossen. Die Bodenführungen 

können auch regulierbar sein – in Abhängigkeit von Glasdicke, ggf. von einzelnen Glastypen.
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SLF200
Skládací - harmonikový systém / Faltschiebewand

SLF300
Posuvně parkovací systém / Horizontalschiebewand

SLF400
Skládací - harmonikový systém / Faltschiebewand

MESINA
Posuvný systém pro pergoly / Schiebetürsystem für Pergolen

OBSAH / INHALT
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7Mobilní příčky / Mobile Trennwände
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SLF 200
Skládací - harmonikový systém / Faltschiebewand

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Harmonikově skládací systém SLF200 je jednoduchý, variabilní, interiérový systém. 

Maximální zatížení činí 200 kg a proto jsou omezující rozměrové parametry 

jednotlivých skleněných panelů: výška do 3000 mm a šířka do 700 mm při tl. skla 

10 nebo 12 mm. Horní kolejnice zajišťuje vedení pojezdových vozíků a bodové 

závěsy vzájemně ztuží a spojí jednotlivá skla. Je určen pro prostorově menší kon-

strukce.

Die Faltschiebewand SLF200 ist ein einfaches, variables Innenraumsystem. Die 

maximale Belastung beträgt 200 kg und deshalb sind die Maße der einzelnen 

Glasflügel folgend eingeschränkt: Höhe bis zu 3000 mm und Breite bis zu 700 mm 

bei Glasdicke 10 oder 12 mm. Durch die obere Laufschiene wird die Führung der 

Laufwagen gesichert und die Punkhalter verbinden und verfestigen gegenseitig 

die einzelnen Glasflügel. Das System ist für räumlich kleinere Konstruktionen bes-

timmt. 
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SLF 200
Skládací - harmonikový systém / Faltschiebewand

10; 12 mm200 kgKG
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SLF 300
Posuvně parkovací systém / Horizontalschiebewand

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Posuvně parkovací systém SLF300 umožňuje použití kalených skleněných panelů 

až do výšky 4000 mm a šířky 1100 mm při tloušťce skla do 12 mm. Horní kolej-

nice zajišťuje přesné vedení pojezdů, vybavených čtyřmi pojezdovými a čtyřmi 

stabilizačními kolečky. Optimální rozložení hmotnosti eliminuje nadměrné kývání, 

minimalizuje tření během posuvu panelů a tímto poskytuje nejvyšší uživatelský 

komfort.

Die Horizontalschiebewand SLF300 ermöglicht Verwendung von gehärteten Glas-

flügeln mit Höhe bis zu 4000 mm und Breite bis zu 1100 mm bei Glasdicke 12 mm. 

Die obere Laufschiene sichert die präzise Führung der Laufwagen ab, die durch 

vier Laufräder und zwei Stabilisationsräder ausgestattet sind. Optimale Gewicht-

sverteilung eliminiert übermäßige Hin- und Herbewegung, minimalisiert die Re-

ibung bei Verschiebung von Flügeln und bietet somit dem Nutzer den höchsten 

Komfort.



www.bartosini.cz

SLF 300
Posuvně parkovací systém / Horizontalschiebewand

8; 10;  12 mm

Posuvně parkovací systém SLF300 je variabilní systém jednoduše použitelný 

v různých interiérech. 

Die Horizontalschiebewand SLF300 ist ein variables, in verschiedenen 

Innenräumen einfach verwendbares System. 
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SLF 400
Skládací - harmonikový systém / Horizontalschiebewand

Kartáčovaný elox
Eloxal gebürstet

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Skládací - harmonikový systém SLF400 umožňuje použití panelů z tvrzeného skla 

max. do výšky 3000 mm, max. šířky 750 mm a o tloušťce skla 10 nebo 12 mm. 

Maximální počet panelů při shrnutí na jednu stranu je 8 kusů (š=6000 mm). Vždy se 

doporučuje sudý počet panelů pro rovnoměrné rozložení váhy. O vhodném počtu 

panelů rozhoduje šířka stavebního otvoru. Kontaktujte prosím Bartosini®, pokud 

panely přesahují výše stanovené rozměry a konzultujte maximální počet panelů.

Die Faltschiebewand SLF400 ermöglicht Verwendung von Flügeln aus gehärte-

tem Glas max. bis zur Höhe 3000 mm und bis zur Breite 750 mm und Glasdicke 

von 10 oder 12 mm. Die maximale Flügelanzahl beim Verschieben zu einer Seite 

ist acht Stück (Breite = 6000 mm). Es wird immer eine gerade Anzahl der Flügel 

wegen gleichmäßiger Gewichtsverteilung empfohlen. Für geeignete Flügelanzahl 

ist die Breite der Öffnung entscheidend. Setzen Sie sich bitte mit der Firma Barto-

sini in Verbindung und besprechen Sie die maximale Anzahl der Flügel, falls die 

Flügel die angegebenen Maße überschreiten sollten. 
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SLF 400
Posuvně parkovací systém / Horizontalschiebewand

8; 10; 12 mm
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MESSINA
Posuvný systém pro pergoly / Schiebetürsystem für Pergolen

Stále častěji se setkáváme s posezením na zahradách. Vyrůstají nám zahrad-

ní, dřevěné a hliníkové altány a pergoly, které jsou vystaveny vnějším povětr-

nostním poměrům. Jedním z nejoblíbenějších způsobů ochrany je zasklívání. 

Prodlužte si grilovací sezónu na Vaší terase. Ochrana před větrem a deštěm ve sty-

lovém provedení. Posuvná skla s 2,3,4 a 5 kolejnicovým systémem Vám umožní 

zavřít boční strany altánků a pergol, snadno a rychle. Posuvné zasklení je vhodné 

jak pro rodinné domy, tak i pro restaurace a hotely. Bezrámové posuvné zasklení 

dodá Vaší pergole moderní vzhled. Rámové posuvné zasklení nabízí praktické 

a bezpečné řešení.

Immer öfter suchen wir im Garten einen Platz, wo man sitzen, sich ausruhen oder 

sich mit Freunden zum Essen treffen kann. Man kann in den Gärten Terrassen, 

Pergolen oder Lauben aus Holz finden, die den Witterungsverhältnissen widers-

tehen müssen. Eine der beliebtesten Schutzarten ist die Verglasung. Verlängern 

Sie Ihre Grillsaison auf Ihrer Terrasse. Wind- und Regenschutz im stilvollen Design. 

Verschiebbare Glastafeln mit Zwei-, Drei-, Vier- und Fünfschienensystem ermög-

lichen Ihnen die Seitenwände Ihrer Pavillons und Pergolen einfach und schnell 

zu schließen. Die mobile Verglasung ist sowohl für Familienhäuser als auch für 

Restaurants und Hotels geeignet. Rahmenlose mobile Verglasung verleiht Ihrer 

Pergola modernes Aussehen. Die mobile Verglasung mit Rahmen bietet dagegen 

eine praktische und sichere Lösung.

RAL
9016

RAL
8014

RAL
7016

RAL
9005

RAL
1013

RAL
9007

RAL
8019
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MESSINA
Posuvný systém pro pergoly / Schiebetürsystem für Pergolen

VSG 44.1 / IZO 4-8-4
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OLIVERI
Bezrámový teleskopický posuvný systém / Rahmenloses teleskopisches Schiebetürsystem

Posuvný systém Oliveri je určen nejen pro interiér, ale především pro extériero-

vé  využití. Designovým způsobem umožňuje jednoduše, elegantně a přitom 

funkčně od sebe oddělit prostory. Nosným prvkem je tepelně tvrzené sklo tl. 

10 mm s minimální spárou mezi jednotlivými tabulemi. Teleskopické posou-

vání zajišťují speciální zámky v dolní hliníkové liště na křídle. Krajní křídla jsou 

svisle opatřena profilem s ergonomicky tvarovaným prolisem 

pro posouvání. Konstrukce je variabilní díky tomu, že umožňuje 

použít dvoj, troj, čtyř nebo pětikolejnicový systém.

Das Schiebetürsystem Oliveri ist nicht nur für Innenräume, sondern vor allem 

für Außenanwendung bestimmt. Es ermöglicht einfach, elegant und dabei 

funktionell Räume voneinander zu trennen. Das tragende Element ist thermis-

ch gehärtetes Glas von 10 mm Dicke mit minimalem Spaltmaß zwischen den 

einzelnen Tafeln. Teleskopische Verschiebung wird durch spezielle Schlösser 

in der unteren Aluminiumleiste auf dem Flügel gesichert. Die Randflügel sind 

vertikal mit einem Profil versehen, dessen ergonomische Vertiefung die Ver-

schiebung der Flügel erleichtert. Die Konstruktion ist variabel, sie ermöglicht 

Verwendung von einem Zwei-, Drei-, Vier- oder Fünfschienensystem. 

RAL
9016

RAL
8014

RAL
7016

RAL
9005

RAL
1013

RAL
9007

RAL
8019
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OLIVERI
Bezrámový teleskopický posuvný systém / Rahmenloses teleskopisches Schiebetürsystem

ESG 10 mm
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BALUSTRADO
Profily pro skleněné zábradlí / Profile für Glasbrüstungen

FINESTRA
Předokenní zábradlí / Französischer Balkon

CORLEONE BALUSTRADO
Profily pro zábradlí / Profile für Brüstungen

SIENA
Kování pro zábradlí / Beschläge für Brüstungen

OBSAH / INHALT
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BALUSTRADO
Profily pro skleněné zábradlí / Profile für Glasbrüstungen

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Černá RAL 9005
Schwarz

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL

Skleněné zábradlí, kde nosnou funkci tvoří jak masivní hliníková lišta, tak kalené 

vrstvené sklo. Díky tomu je celé zábradlí velice vzdušné, bez rušivých prvků. Sklo 

je pomocí plastových klínů vetknuto do hliníkového profilu a zafixováno. Tyto klíny 

mohou být i pro sklo 8.8.2 regulovatelným náklonem. Systém je plně certifikován 

dle EN-ČSN pro zábradlí.

Glasbrüstung, bei der die Tragkonstruktion sowohl ein massives Aluminiumprofil 

als auch gehärtetes Verbundglas bildet. Somit ist die ganze Glasbrüstung sehr luf-

tig, ohne störende Elemente. Das Glas ist mit Kunststoffkeilen im Aluminiumprofil 

befestigt. Diese Keile können auch für das  8.8.2 -Glas mit regulierbarer Neigung 

verwendet werden. Das System ist nach der Norm EN-ČSN für Brüstungen zerti-

fiziert. 
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BALUSTRADO
Profily pro skleněné zábradlí / Profile für Glasbrüstungen

Profil s kotvením do podlahy ve svislé ose.

Profil mit Befestigung im Boden. (Aufgesetzt) 

12,76 - 21,52  mm

Profil s kotvením do boku ve vertikální ose -  předvrtaný profil s krycí lištou.

Profil mit seitlicher Befestigung (Vorgesetzt). Vorgebohrtes 

Profil mit Abdeckleiste.

Profil s  kotvením do podlahy mimo svislou osu s krycí lištou.

Profil mit Flansch zur Befestigung im Boden. Mit Abdeckleiste.

Profil s kotvením do boku mimo vertikální osu s krycí lištou.

Vorgesetztes Profil mit seitlicher Befestigung und Abdeckleiste
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FINESTRA
Předokenní zábradlí / Französischer Balkon

Předokenní profil vhodný  pro tzv. francouzská okna k vytvoření „neviditelného“ zábradlí. 

Velice subtilní a certifikovaný systém s možností osazovat skla i z interiéru.

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL
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Profil für französischen Balkon, sogenannte „unsichtbare Brüstung“. Sehr subtiles, zertifizier-

tes System, bei dem die Glastafeln auch vom Innen aus montiert werden können.

FINESTRA
Předokenní zábradlí / Französischer Balkon

max. 1800 mm max. 1200 mm 8,76 - 16,76  mm
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CORLEONE
Profily pro zábradlí / Profile für Brüstungen

Skleněné zábradlí, kde nosnou funkci tvoří hliníkové profily (sloupy a příčky). Díky tomu můžeme 

použít i bezpečnostní sklo s fólií (connex). Tím se celé zábradlí stává cenově dostupnější. Sloupky 

zábradlí lze kotvit shora do konstrukce či z boku.

Surový hliník
Rohaluminium

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL
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Glasbrüstung, bei dem die Tragkonstruktion Aluminiumprofile bilden (Säulen und 

Querprofile). Dank dieser Konstruktion kann auch Sicherheitsverbundglas mit Fo-

lie verwendet werden. Somit wir die ganze Brüstung günstiger. Die Säulen der 

Brüstung können entweder aufgesetzt oder vorgesetzt befestigt werden. 

CORLEONE
Profily pro zábradlí  / Profile für Brüstungen

10-10,76; 12-12,76  mm
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SIENA
Kování pro zábradlí  / Beschläge für Brüstungen

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Systém doplňků a fixačních prvků k zábradlí. Tvoří jej nerezové úchyty a madla.  

Madla mohou být kulatá či hranatá, nerezová nebo hliníková. 

Ein System von Zubehör und Befestigungselementen für Brüstungen. Es handelt 

sich um Punkthalter aus Edelstahl und Handläufe. Handläufe können sowohl run-

des als auch eckiges Profil haben und können aus Edelstahl oder Aluminium sein. 
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SIENA
Kování pro zábradlí  / Beschläge für Brüstungen

10 -21,52 mm

Kruhové hliníkové madlo velice jednoduše doplňuje nabídku horní ochrany skleně-

ného zábradlí. Je to velice přesný a cenově dostupný profil v přírodním eloxu, imitaci 

kartáčované nerezi či barevné škále RAL. 

Jednoduchost a přesnost umožňují nerezové spojovací kolíky a nastavitelná rohová 

spojka.

Runder Aluminiumhandlauf bietet einfachen Schutz der oberen Kante der 

Glasbrüstung. Es handelt sich um sehr präzises und günstiges Profil mit Oberfläche 

Natur-Eloxal, gebürstetes Edelstahl-Effekt oder eine der Farben der RAL-Farbenskala. 
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PARACIELO 60
Skleněné stříšky / Glasvordächer

PARACIELO 80
Skleněné stříšky / Glasvordächer

PARACIELO MERANO
Skleněné stříšky / Glasvordächer

PARACIELO CONSOLO
Skleněné stříšky / Glasvordächer

PARACIELO LINEARE
Skleněné stříšky / Glasvordächer

CORTINA
Fasádní systém pro střechy  / Fassadensystem für Dächer 

OBSAH / INHALT
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9Stříšky / Vordächer
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PARACIELO
Skleněné stříšky / Glasvordächer

Kartáčovaná nerez
Edelstahl gebürstet

Nerezový systém pro skleněné stříšky. Skleněná plocha je pomocí terčů a táhel 

fixována ke konstrukci. Dle velikosti tabule a zatížení sněhem volíme průměr terčů 

ve skle a to 50, 60 nebo 80mm.

Edelstahlsystem für Glasvordächer. Die Glastafel wird mittels Glashalter und Zugs-

tangen an die Baukonstruktion fixiert. Je nach Größe der Glastafel und Schneebe-

lastung wird der Durchmesser der Glashalter gewählt – 50, 60 oder 80 mm. 

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL
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PARACIELO
Skleněné stříšky / Glasvordächer
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PARACIELO LINEARE
Skleněné stříšky / Glasvordächer

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Skleněná stříška, která je vetknuta do subtilního profilu. Tento patentovaný systém 

umožňuje fixaci skla 8.8.2 pouze pomocí gravitační síly. Dle typu podkladní kon-

strukce lze vybrat maximální vyložení skla, které činí 1200mm.

Ein Glasvordach, das im subtilen Profil geklemmt ist. Dieses patentierte System 

ermöglicht Fixierung vom 8.8.2 -Glas nur mittels Schwerkraft. Je nach Mauerwerk-

typ kann die maximale Ausladung des Vordachs gewählt werden. Das Maximum 

beträgt 1200 mm. 

RAL - barevný odstín
Farbton RALRAL
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PARACIELO LINEARE
Skleněné stříšky / Glasvordächer

VSG TWG 88.2 / 88.4
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CORTINA
Fasádní systém pro střechy / Fassadensystem für Dächer 

Hliníkový systém pro fixaci skleněných tabulí nejen na stříškách a pergolách, 

ale i na svislých stěnách. Profily umožňují fixaci jednoduchého či zdvojeného skla. 

Díky liště šířky 52mm působí systém velice subtilně a vzdušně.

Aluminiumsystem zur Fixierung von Glastafeln nicht nur bei Überdachungen und 

Pergolen, sondern auch bei senkrechten Wänden. Die Profile ermöglichen Fixie-

rung vom einfachen oder doppelten Glas. Dank der 52 mm breiten Leiste wirkt das 

System sehr subtil und luftig. 

Imitace kartáčované nerezi - Alinox
Gebürstetes Edelstahl - Effekt - Alinox

Stříbrný elox
Eloxal - Silbereffekt

Dřevo
Holz

WOOD RAL - barevný odstín
Farbton RALRALSurový hliník

Rohaluminium
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CORTINA
Fasádní systém pro střechy  / Fassadensystem für Dächer 

17.52  mm

Zajímavou možností je nabídka velké škály dřevodekorů. Tento povrch imituje dřevě-

nou konstrukci. Použitím této úpravy pro dřevěný skelet, se konstrukce stává jednolitou.

Interessant ist auch unser Angebot an Holzdekoren. Diese Oberfläche imitiert Holzkonstruktion. Verwen-

dung von Oberflächen mit Holzeffekt für Bauten mit Holzskelet lässt den ganzen Bau einheitlich wirken.
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LINEA ORO
Zlaté kování  / Vergoldete Beschläge 
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LINEA ORO
Zlaté kování  / Vergoldete Beschläge 

Připravili jsme pro Vás sérii LINEA ORO. V této jedinečné sérii naleznete závěsy VENEZIA, ETNA, 

závětrování FORLI s madly MODENA. Zajímavým prvkem je taktéž zlatý posuvný systém AGIRA.

In der einzigartigen Serie LINEA ORO finden Sie die Beschläge VENEZIA und ETNA, das Stabilisierungszubehör FORLI 

und Griffstangen und Türgriffe MODENA. Interessant ist auch das Schiebetürsystem AGIRA im Golddesign.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

www.bartosini.at

Melden Sie sichzu unserem Newsletter an, wir informieren Sie über 

Trends und Neuheiten. 

Sie finden uns auch inden Sozialem Netzwerken.

Folgen Sie uns!

Pro více informací navštivte naše webové stránky:

www.bartosini.cz

Přihlaste se k odběru novinek Bartosini a držte tak krok s nejnovějšími 

trendy v interiérovém designu! 

Jsme také na sociálních sítích.

Sledujte nás!


