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HLINÍKOVÁ DVÍŘKA
ALUMINIUM FURNITURE FRONTS

S1

S4

S5

PROFILE: M0051

Těsnění / Gasket

Spojka / Corner

AG01

7004

PROFILE: M0054

Těsnění / Gasket

Spojka / Corner

AG01
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PROFILE: M0055
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Jednoduchý kalkulátor na výpočet ceny hliníkových rámečků je k dispozici na adrese www.alfastyl.cz
A simple calculation software for pricing of aluminium fronts is available to download at www.alfastyl.cz 
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PROFILE: M0007

Těsnění / Gasket
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S13

S14

S9

Z12

Slouží pro nalepení skla
Glass frame profi le

PROFILE: M0063

Těsnění / Gasket

Spojka / Corner

AG01

7059

PROFILE: M0064

Těsnění / Gasket

Spojka / Corner

UZ20

7059

PROFILE: M0059

Těsnění / Gasket

Spojka / Corner
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PROFILE: M0021

Těsnění / Gasket

Spojka / Corner
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HLINÍKOVÁ DVÍŘKA
ALUMINIUM FURNITURE FRONTS
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Jednoduchý kalkulátor na výpočet ceny hliníkových rámečků je k dispozici na adrese www.alfastyl.cz
A simple calculation software for pricing of aluminium fronts is available to download at www.alfastyl.cz 
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S16

Slouží pro nalepení skla
Glass frame profi le

Z15
Rámeček Z15 se používá jako vložený rám pro dřevěnou desku tloušťky 16 – 20 mm. Na tento 
rámeček není možné kovat závěsy. / Profi le Z15 functions in combination with 16 till 20 mm chip
board. There is no type of hinge available for this profi le.

PROFILE: M0066

Těsnění / Gasket

Spojka / Corner

–

7059

PROFILE: M0025

Těsnění / Gasket

Spojka / Corner

AG11

10004

PROFILE: M0009

PROFILE: M0005

Těsnění / Gasket

Spojka / Corner

Těsnění / Gasket

Spojka / Corner

AG11

šroub/screw

AG11

šroub/screw

1

HLINÍKOVÁ DVÍŘKA
ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 

1

1

Dělící příčka S4s pro profi ly S4, S9, Z13 /
Separating profi le S4s for S4, S9, Z13

Dělící příčka S1s pro profi ly S1, S8, Z11 /
Separating profi le S1s for S1, S8, Z11

Jednoduchý kalkulátor na výpočet ceny hliníkových rámečků je k dispozici na adrese www.alfastyl.cz
A simple calculation software for pricing of aluminium fronts is available to download at www.alfastyl.cz 
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA / FINISHINGS

skla PRŮHLEDNÁ / TRANSPARENT glass skla LACOBEL / LACOBEL glass

skla MATELAC / MATELAC glass

RAL 9003
sněhově 
bílá

RAL 9010
jemně
bílá

RAL 1014 
klasická 
béžová

RAL 1015
béžová

REF 1604 
pastelově 
zelená

RAL 9003
sněhově 
bílá

REF 1164
zářivě 
zelená

RAL 2001
oranžová

REF 1603 
pastelově 
modrá

RAL 5002
zářivě 
modrá

RAL 2001
oranžová

REF 1586
zářivě 
červená

RAL 9005
černá

RAL 3004 
tmavě 
červená

RAL 4006
fuchcie

RAL 9005
černá

RAL 1013
perleťová
bílá

RAL 1435
metalická
modrá

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / TYPES OF GLASS

Poznámka / Notice: Na zakázku jsme schopni lakovat skla do jakékoli barvy dle RAL či jiných vzorníků

PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOOR PARTS

Odečty skel / glass dimensions
Rozměr skla pro jednotlivé typy dvířek je odečten o hodnoty uvedené v tabulce.
Například dvířka z profi lu S1 o rozměrech 1000 x 500 mm budou mít rozměr skleněné výplně 972 x 472 mm.

In order to obtain glass dimensions, the front dimension should be decreased by the following values.
For example a frame from profi le S1 dimension 1000 x 500 mm has a glass panel of dimension 972 x 472 mm.

Výše uvedené hodnoty platí pro profi ly v provedení 01 – elox přírodní, pro ostatní povrchy se mohou rozměry lišit.
Kompletní tabulka odpočtů je volně ke stažení na www.alfastyl.cz v sekci „ke stažení“. Veškeré rozměry jsou uvedeny v mm.

Above mentioned dimensions are valid for fi nishings 01 – anodized aluminium, whereas for other fi nishings the dimensions could be 
different. Please check our website www.alfastyl.cz to fi nd complete table for other fi nishing. All data shown are in millimetre.

Profi l / Profi le S1 Z3 S4 S5, 
S10

Z8 S9 Z12 S13 S14 S16 Z15 S1s S4s

Šířka / Width 28 92 30 44 29 6 3 82 4 0 5 5 2,5

Výška / Width 28 92 30 44 29 6 3 82 4 0 5 5 2,5

1

5

Elox přírodní

Anodized aluminium

Bronz kartáčovaný
a leštěný

Bronz anode brushed 
and polished

2

6

Elox přírodní
kartáčovaný

Anodized aluminium 
brushed

Černý kartáčovaný
a leštěný

Black anode brushed
and polished

3

7

Imitace nerezi (inox)

Imitation of stainless 
steel

Brill (imitace chromu)

Brill (chrome imitation)

4

8

Zlatý satén
kartáčovaný

Gold anode brushed

Brill kartáčovaný

Scotch brill

Skla s fototiskem

Ostatní průhledná skla:
 Čiré
 Zrcadlo

Krizet
Master
carre

Flutes
čirý

Masterligne

Lakomat Matelux

Možnost výběru jakéhokoli motivu dle dostupných fotobank či dodaných fotografi í.
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Kování k hliníkovým dvířkům / aluminium fronts fi ttings

V současné době nabízíme 9 typů hliníkových dvířek. Všechny 
typy dvířek jsou k dispozici v povrchové úpravě 01 – elox pří
rodní, vybrané typy pak v dalších povrchových úpravách: 

02 – elox přírodní kartáčovaný
03 – imitace nerezi (inox)
04 – zlatý satén kartáčovaný
05 – bronz kartáčovaný a leštěný
06 – černý kartáčovaný a leštěný
07 – brill (imitace chromu)
08 – brill kartáčovaný

Vedle samotných dvířek dodáváme i skleněné výplně, úchytky 
a jiné kování. Hliníková dvířka standardně dodáváme komplet
ně připravené pro montáž, tedy smontovaná včetně skleněné 
výplně, frézování na panty a jiné kování. Na přání zákazníka 
dodáváme rámečky i v rozloženém stavu (bez skla) včetně pří
slušných komponent potřebných pro jejich montáž.

Our offer includes 9 different types of aluminium fronts. All the 
types are available in fi nishing 01 – anodized aluminium, other 
selected types are available in these fi nishings:

02 – anodized aluminim brushed
03 – imitation of stainless steel
04 – gold anode brushed
05 – bronze anode brushed and polished
06 – black anode brushed and polished
07 – brill (chrome imitation)
08 – scotch brill

Next to the aluminium fronts we are able to deliver different typ
es of glass, handles or fi ttings. We standardly deliver fully pre
pared aluminium fronts ready for attaching to the cabinet (you 
receive an assembled frame together with fi lling, prepared for 
hinges and other fi ttings). On demand we deliver fronts disas
sembled without glass, however include all necessary compo
nents for easy assemblage.

Závěsy / Hinges

 standardně vrtáme na závěsy BLUM
 na žádost vrtáme i na závěsy FGV, HETTICH, GRASS, SALICE apod.
 pouze pro úzký rámeček – (S1, S5, Z8, Z11) je nutno použít rámové závěsy
 pro ostatní profi ly je možno použít standardní panty s vrtáním 35 mm nebo mini panty
 dodáváme širokou škálu závěsů a komponent fi rmy BLUM 

 we prepare fronts for hinges BLUM as default
  on demand we can also prepare fronts for hinges produced by FGV, HETTICH,

GRASS, SALICE etc.
 only for narrow frames – (S1, S5, Z8, Z11) is necessary to use frame door hinges
 for other profi les is able to use sta\\ndard hinges 35 mm or 26 mm
 we deliver a wide range of hinges and components BLUM
 
Plynokapalinové vzpěry / Gasoil pistons

 připravujeme a dodáváme kvalitní plynokapalinové vzpěry s regulací 
 vzpěry jsou dodávány v potřebných tuhostech

 we prepare and deliver a high quality gasoil pistons with regulation
 pistons are delivered in adequate strength

Výklopné mechanismy / Hinged mechanism

 připravujeme a dodáváme výklopné mechanismy BLUM – AVENTOS HF, HS, HL, HK
 a HKS; výklopy HUWILIFT, NSD, LIFT HETAL nebo LIFT EXACT
 na žádost připravujeme rámečky i na jiné výklopné mechanismy FERRARI, HETTICH, HUWIL

 we prepare and deliver hinged mechanism BLUM – AVENTOS HF, HS, HL, HK and HKS;
 HUWILIFT; NSD; LIFT HETAL; LIFT EXACT
 on demand we can also prepare fronts for other mechanism produced
 by FERRARI, HETTICH, HUWIL

Posuvné mechanismy / Sliding door system

 připravujeme a dodáváme na vlastní naložené či vložené posuvné mechanismy
 pro maximální váhu do 20 kg a výšku dvířek do 1,5 m
 na žádost připravujeme rámečky i na posuvné mechanismy Hettich TOP LINE 22,
 WINGLINE 77, Laguna STANDARD 75  

 we prepare and deliver our inside and outside sliding system for sliding doors
 of the maximum weight of up to 20 kg and the maximum height of up to 1,5 m
 on demand we can also prepare fronts for systems Hettich TOP LINE 22, WINGLINE 77,
 Laguna STANDARD 75 

Poznámka / Notice: Po technické konzultaci jsme schopni připravit rámečky i na jiné kování. / After the technical consultation we are able to prepare 
a shape for the assembly of other fi ttings. 

KOVÁNÍ K HLINÍKOVÝM DVÍŘKŮM
ALUMINIUM FRONTS FITTINGS
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SKLENĚNÉ OBKLADY
A PRACOVNÍ DESKY
GLASS FACING AND WORKTOPS

www.sklenenyobklad.cz

Nejširší výběr barevných
odstínů na trhu

Dodáváme:
• obklady za kuchyňskou linku

• obklady stěn koupelen a interiéru

• kuchyňské pracovní desky

• celoskleněné dělící příčky

• stolové desky

• barové pulty

• výplně dvířek a posuvných dveří

• celoskleněné dveře

• zrcadla

:. nabízíme individuální přístup

 :. dodávky materiálu pro montáže

:. zakázky na míru

 :. tepelná odolnost

:. originální řešení a moderní design

 :. mechanická odolnost

:. odborné zaměření a montáž

 :. přes 1000 barevných odstínů

:. možnost tisku grafiky na sklo

 :. snadná údržba

NOVĚ

I FOTOTISK

NA SKLO
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Skleněné obklady

Nabízíme výrobu a montáž obkladových skel, která jsou lakována 
do více než 1000 barevných odstínů dle vzorníku RAL či NCS. Na po
žádání jsme schopni dodat skleněné tabule s fototiskem. Naše skla 
jsou tepelně upravena tak, aby byla velmi odolná vůči rozbití a vydržela 
změny teplot vznikající při vaření. Obklady vyrábíme na míru včetně 
rohových výřezů na horní skříňky, vypínače či výřezů na zásuvky. Při 
dodržení technických parametrů jsme schopni dodat skleněný obklad 
složitých tvarů z jednoho kusu skla.

Pro skleněné obklady se používají kalená skla v tloušťkách 4 – 8 mm. 
Jako obklad za kuchyňskou linku doporučujeme kalené sklo tloušťky
6 mm pro zachování maximální bezpečnosti. 

Skleněné obklady dodáváme jako materiál dle výkresové dokumenta
ce zákazníka nebo jsme schopni zajistit zaměření, dopravu a montáž
po celé ČR.

Skleněné pracovní desky

Vedle skleněných obkladů nabízíme i skleněné pracovní desky s lesk
lou či matnou povrchovou úpravou. Matný povrch je speciálně uprave
ný tak, aby odolal běžnému provozu a je velice odolný vůči poškrábání. 

Skleněné pracovní desky jsou tepelně odolné a lze na ně bez problé
mu umístit například rozpálenou pánev. Hrany desek opracováváme 
do vysokého lesku a podle Vašich požadavků umíme do desek vyřezat 
otvory na dřez či varnou desku.

Jako skleněné pracovní desky se používají kalená skla v tloušťkách
10  19 mm. Skleněné desky jsou lakovány do více než 1000 barevných 
odstínů dle vzorníků RAL či NCS.

Skleněné pracovní desky dodáváme jako materiál dle výkresové do
kumentace zákazníka nebo jsme schopni zajistit zaměření, dopravu
a montáž po celé ČR.

Glass facings

We provide a glass splashbacks panels for kitchen unit which are tou
ghened for heat resistance and will not crack. We deliver a glass panels 
already cutted on size with cut of the edge for upper cabinets, holes 
for electrical sockets or switch.  Respecting a technical parameters we 
are able to make a splashback panel of diffi cult shape from one piece 
of glass.

Glass facing panels are made from tempered glass of thickness
4 – 10 mm. Recommended thickness of the glass splashback is 6 mm 
in order to effect the safety. We provide panels in RAL colour card or 
with photoprint.

We deliver prepared glass panels according to the order otherwise
we provide a full service including targeting, transport and mounting 
over ČR.

Glass worktops

In addition to a splashbacks we offer a glass worktops with shiny or 
matt surface. Matt surface is particulary modifi ed to be very resistant 
against scratches, stains and greasy fi ngerprints. Glass worktops are 
also heat resistant and are able to hold a warm pan.

Glass worktops are made from tempered glass of thickness
10 – 19 mm. There is a possibility to make a large cutout area for pla
cemet of kitchen equipment such as sink or hotplate. We provide pa
nels in RAL colour card or with photoprint.

Systém pro uchycení skleněných 
obkladů / Waterfall system

Profi ly WF1 a WF2 jsou uchyceny do pracovní desky či horní skříňky pomocí vrutů. Sklo se uchytí do profi lů s pomocí malé vrstvy silikonu.
Profi les WF1 and WF2 are fi xed to the worktop and the upper wall unit with screws. The inlay is fi xed with silicon into the WF1 profi le.

Montáž do horní skříňky/
fi xing to the upper cabinet

Montáž do zdi/
fi xing to the wall

1 Označení
Code

Profi l
Profi le

K3320 profi l SAS WF1 3000 mm

K3321 profi l SAS WF2 3000 mm

K3322 profi l SAS WF3 3000 mm

K3323 profi l SAS WF4 3000 mm

K3324 profi l SAS WF5 3000 mm

K3325 profi l SAS WF6 3000 mm

K3326 spojka SAS WFC

K3327 WF 111  těsnení / gasket

SKLENĚNÉ OBKLADY
A PRACOVNÍ DESKY
GLASS FACING AND WORKTOPS
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PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE
SYSTEM FOR GLASS SHELVES

1

1

Hliníkový profi l určený na přišroubování na zeď a vložení skla tloušť
ky 6 – 8 mm. (tloušťka skla dle zvoleného těsnění). Profi ly dodává
me buď v metráži, nebo jako hotové police na míru. K profi lům jsme 
schopni dodat příslušnou délku LED pásků.  Profi ly se šroubují pří
mo do zdi pomocí šroubů se zápustnou hlavou a hmoždinek.

Maximální hloubka police: 250 mm pro 6 mm sklo, 300 mm 
pro 8 mm sklo 

Maximální délka police: 2750 mm

Max. zatížení police na 1m délky: 15 kg pro 6 mm sklo, 20 kg 
pro 8 mm sklo.

(Poznámka: zatížení závisí na kvalitě a pevnosti stěny)

Aluminium profi le  to be screwed into a wall and hold a glass 
panel 68  mm. (glass thickness depends on used gasket). We 
deliver profi les in bars or as complete shelves. We are able to 
deliver LED strips of required length. Profi les are mounted to 
the wall with countersunk screws and wall plugs.

Maximum depth of the shelf: 250 mm for 6 mm glass, 300 mm 
for 8 mm glass

Maximum length: 2750 mm

Maximum load capacity for 1 linear meter: 15 kg for 6 mm 
glass, 20 kg for 8 mm glass.

(Note: load capacity depends on quality of the wall)

Jako podsvícení polic nabízíme LED pásky, které Vám 
připravíme na míru dle rozměrů Vaši police nebo do
dáme v metráži. Pásky jsou dostupné v různých ba
revných odstínech. Více informací naleznete na str. 10.

We are able to supply LED strips in dimension reques
ted to the order or in linear meter. LED strips are avai
lable in different colors. For more information please 
take a look at page 10.

Námi dodávaná skla jsou čirá s matnou broušenou hranou.  Skla nejsou tvrzená, možnost dodání tvrzeného skla na zakázku.
We deliver clear glass with matt ground edge – no tempered. Tempered glass on request.

Police APQ / Shelf APQ

Police APP / Shelf APP

Komponenty / components

Komponenty / components

Komplet obsahuje / set 
consists of:
  hliníkový profi l / aluminium 

profi le
 těsnění / gasket
 2x záslepka / 2x plug
  2x bezpečnostní klínek / 2x 

safe scotch
  šrouby a hmoždinky do zdi 

/ hardware kit for wall 
mounting

  police označená +LED 
obsahuje LED pásek 

komplet neobsahuje sklo / 
no glass included

Komplet obsahuje / set 
consists of:
  hliníkový profi l / aluminium 

profi le
 těsnění / gasket
 2x záslepka / 2x plug
  2x bezpečnostní klínek / 2x 

safe scotch
  šrouby a hmoždinky do zdi 

/ hardware kit for wall 
mounting

  police označená +LED 
obsahuje LED pásek 

komplet neobsahuje sklo /
no glass included

Označení
Code

Označení
Code

Délka
Length

N1311 N1315 450 mm
N1312 N1316 600 mm
N1313 N1317 900 mm
N1314 N1318 1200 mm

N1319 na míru / according to the order

Označení
Code

Označení
Code

Délka
Length

N1301 N1305 450 mm
N1302 N1306 600 mm
N1303 N1307 900 mm
N1304 N1308 1200 mm

N1309 N1310
na míru / according

to the order

Označení
Code

Název
Description

N1351 profi l APQ 2,75 m / profi le APQ 2,75 m
N1358 těsnění AP6 / gasket AP6
N1359 těsnění AP8 / gasket AP8
N1357 bezpečnostní klínek / safe scotch
N1352 zálepka APQ / plug APQ

Označení
Code

Název
Description

N1353 profi l APP 2,75 m / profi le APP 2,75 m
N1358 těsnění AP6 / gasket AP6
N1359 těsnění AP8 / gasket AP8
N1357 bezpečnostní klínek / safe scotch
N1354 zálepka APP / plug APP

N13589

N13589

N1351

N1353

N1357

N1357

N1352

N1354

Označení
Code

Délka x hloubka
Lenght x Depth

Tloušťka
Thickness

N1371 500 x 200 mm 6 mm
N1372 650 x 200 mm 6 mm
N1373 950 x 200 mm 6 mm
N1374 1250 x 200 mm 6 mm
N1381 500 x 200 mm 8 mm
N1382 650 x 200 mm 8 mm
N1383 950 x 200 mm 8 mm
N1384 1250 x 200 mm 8 mm

Skla do polic / glass panels: LED pásky / LED strips: Ukázka montáže / mounting:

+ LED

+ LED
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Světelné dno / Lighting bottom

Světelná police / Lighting shelf

9

SVĚTELNÉ POLICE A DNA
LIGHTING GLASS SHELVES AND BOTTOMS

Označení
Code

Délka/Hloubka
Length / Deep

Příkon
Power

Vypínač
Switch

N1011 564/296 mm 12 W 7

N1012 764/296 mm 20 W 7

N1013 864/296 mm 24 W 7

N1014 1164/296 mm 2x16 W 7

N1021 564/296 mm 12 W 3

N1022 764/296 mm 20 W 3

N1023 864/296 mm 24 W 3

N1024 1164/296 mm 2x16 W 3

Označení
Code

Délka/Hloubka
Length / Deep

Příkon
Power

Vypínač
Switch

N1001 600/200 mm 12 W 3

N1002 800/200 mm 20 W 3

N1003 900/200 mm 2x8 W 3

N1004 1200/200 mm 2x16 W 3

1

1

1,5 m

1,5 m

Specifi kace:

Světelné police a dna jsou vyrobena z eloxovaných hliníko
vých profi lů a osazena sklem satinato. Pro vyšší bezpečnost 
standardně dodáváme světelná dna a police s horním sklem 
tvrzeným. V nabídce je také obyčejné sklo satinato (kratší do
dací lhůty v případě polic na míru). Všechna světelná dna jsou 
40 mm vysoká. Zdrojem světla můžou být luminiscenční svítidla 
vydávající studené světlo anebo LED diodové pásky ve stude
né či teplé bílé. Police i dna jsou zakončena napájecím kabelem 
s vidlicí v případě zářivek, kabelem s AMP konektorem v pří
padě LED osvětlení. Napájecí zdroj v případě LED osvětlení 
není součástí výrobku. Malý kolébkový vypínač šedé barvy je 
umístěn na pravé straně a je zavrtán do skla. Do objednávky 
je nutno specifi kovat zda má být vypínač instalován či nikoliv.

Maximální zátěž je 10 kg.

Specifi cation:

Lighting shelf and bottom are produced from anodized 
aluminium profiles and opal glass panels. For safety rea
son we deliver shelves and bottoms with upper glass tem
perated. Standard glass (non temperated) is also available 
(shorter term of delivery for customer dimensions). Shelf 
and bottom thickness is 40 mm. Light source is neon tube 
6400K or LED strip in warm or cold white light of studied 
length and power. A mini switch positioned on the glass 
always on the right side will turn on and off the lights.

Maximum load is 10 kg.

Mimo standardní rozměry jsme schopni vyrobit svě
telné dna na míru. 

Except standard dimensions we are able to produce 
lighting bottoms on request. 

Mimo standardní rozměry jsme schopni vyrobit svě
telnou polici na míru. 

Except standard dimensions we are able to produce 
lighting shelf on request.

Montáž světelné police
Mounting of lighting shelf

Montáž světelného dna
Mounting of lighting bottom

g g

tom

Lighting shelf

lf

Jednoduchý kalkulátor na výpočet ceny stolové podnože na míru je k dispozici ke stažení na adrese www.alfastyl.cz
A simple calculation software for pricing of table base is available to download at www.alfastyl.cz

Zdroj/Source: Nábytek Šmerda s.r.o., Mobitex 2010

PŘÍMO

OD VÝROBCE

PŘÍMO

OD VÝROBCE

OD V

dostupné

i s LED diodami

OD V

dostupné

i s LED diodami
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SVĚTELNÉ DNA S LED
LED LIGHTING GLASS BOTTOMS

Šířka / hloubka
Width / Deep

Označení
Code

Příkon
Power

Označení
Code

Příkon
Power

Vypínač
Switch

564 / 296 mm N1121 8 W N1161 12 W 3

764 / 296 mm N1122 10 W N1162 17 W 3

864 / 296 mm N1123 12 W N1163 20 W 3

964 / 296 mm N1124 13 W N1164 22 W 3

1164 / 296 mm N1125 16 W N1165 27 W 3

atyp / on request N1129  N1169  3

564 / 296 mm N1131 8 W N1171 12 W 7

764 / 296 mm N1132 10 W N1172 17 W 7

864 / 296 mm N1133 12 W N1173 20 W 7

964 / 296 mm N1134 13 W N1174 22 W 7

1164 / 296 mm N1135 16 W N1175 27 W 7

atyp / on request N1139  N1179  7

Šířka / hloubka
Width / Deep

Označení
Code

Příkon
Power

Označení
Code

Příkon
Power

Vypínač
Switch

564 / 296 mm N1141 10 W N1181 17 W 3 / 7
764 / 296 mm N1142 14 W N1182 24 W 3 / 7
864 / 296 mm N1143 16 W N1183 27 W 3 / 7
964 / 296 mm N1144 18 W N1184 31 W 3 / 7

1164 / 296 mm N1145 22 W N1185 37 W 3 / 7
atyp / on request N1149  N1189  3 / 7

Světelné dno LED 20 mm / LED lighting bottom 20 mm 
Mimo standardni rozměry jsme schopni vyrobit světelná dna na míru.
Except standard dimensions we are able to produce lighting bottobs on request.

Světelné dno LED 21 mm bezúchytková verze /
LED lighting bottom 21 handless version
Mimo standardni rozměry jsme schopni vyrobit světelná dna na míru.
Except standard dimensions we are able to produce lighting bottobs on request.

Specifi kace
 veškerá dna jsou vyráběna na míru  žádný příplatek za ATYP
 barva světla studená či teplá bílá
 dostupné v 6ti povrchových úpravách P01  P06 
 tloušťka dna 20 mm
 osvětlení LED diodami o vysokém svitu, zalité v gelu
  LED pásky umístěny v předním profi lu a do skla

(možno umístit i do zadního profi lu pro větší intenzitu světla)
 napájecí kabel 2m s konektorem AMP

  verze s vypínačem i bez vypínače (zapuštěn do bočního AL 
profi lu)

  pouze horní sklo  satinato (na požádání možno tvrzené sklo), 
horní sklo je pouze vloženo, pozor na ostré hrany při manipulaci

 upevnění pomocí šroubů do boku korpusu
 napájení 12V není součástí dodávky, nabídka viz viz str. 13

Specifi kace
 veškerá dna jsou vyráběna na míru  žádný příplatek za ATYP
 barva světla studená či teplá bílá
 varianta pro bezúchytková dvířka
 dostupné v P01  přírodní elox
 tloušťka dna 21 mm
 osvětlení LED diodami o vysokém svitu 
  LED pásky umístěny v předním profi lu a do skla (možno 

umístit i do zadního profi lu pro větší intenzitu světla)
 napájecí kabel 2m s konektorem AMP

1 2 3 4 5 6

1

1
0

  verze s vypínačem i bez vypínače (zapuštěn do předního AL profi lu)
 instalace vypínače na požádání
  pouze horní sklo  satinato (na požádání možno tvrzené sklo), horní 

sklo je pouze vloženo, pozor na ostré hrany při manipulaci
  upevnění pomocí úchytů do boku korpusu a nasunutí zad z MDF 

3 mm pro zajištění dna
 napájení 12V není součástí dodávky, nabídka viz str. 4

2 m
12 V

6000K
3000K

2 m
12 V

6000K
3000K

TYP LED 1x  LED v předním profi lu a do skla 
TYP LED 2x  LED v předním i zadním profi lu a do skla

TYP LED 1x  LED v předním profi lu a do skla 
TYP LED 2x  LED v předním i zadním profi lu a do skla

Poznámka:
standardně dodáváme bez vypínače, instalace vypínače na požádání 

Poznámka:
standardně dodáváme bez vypínače, instalace vypínače na požádání 

LED 1x

LED 1x

LED 2x

LED 2x
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OSVĚTLENÍ LED
LED LIGHTING

Osvětlení LED:
LED pásky se významně používají v oblasti designového osvětlení, na
jdou však uplatnění také v osvětlení kuchyňských linek, šatních skříní
a v jiném nábytku kde vyniknou jejich přednosti:
  nízká spotřeba energie a dlouhá životnost (až 70.000 hodin)
  vysoká míra bezpečnosti (zdrojem napájení je stejnosměrný DC zdroj 12V)
 široký výběr barevných odstínů, krásné syté barvy
 obrovská fl exibilita a využití v moderním interiéru
 jednoduchá montáž

Připravili jsme pro Vás řadu hliníkových profi lů s LED diodami pro osvět
lení skleněných polic, podsvícení kuchyňských linek či profi ly na zafrézo
vání pro osvětlení vnitřního prostoru skříněk.
Profi ly prodáváme buďto v metráži spolu s komponenty nutnými pro 
montáž nebo jako hotové produkty vybavené světelnými pásky a zakon
čeny kabelem s AMP konektorem.

LED lightning:
LED strips are mostly used in design lightning however they could be 
used in kitchen, wardrobes or other furniture. The main advantages of 
LED lighs are: 
 low energy consumption and long operating life
 high safety level (LED are powered with DC 12V)
 wide color range, rich colours
 wide functional and decorative applying in modern interior
 easy assembly

We have made a range of aluminium profi les for LED strips which could 
be used as decorative lighting of transparent surfaces (glass shelves), 
functional / decorative kitchen furniture lighting otherwise as lighting pro
fi les to be grooved in inside a cabinet. We deliver a profi les in bars with 
all components necessary for assembling or as a fi nal product cutted on 
size provided with LED strip and cable with AMP connector.

Osvětlení ALT13 / ALT13 light

Osvětlení ALT15 / ALT15 light
pro zafrézování do drážky / to be grooved in

Osvětlení ALT16 / ALT16 light

Komponenty / components:

Komponenty / components:

Komponenty / components:

1

1

1

Označení
Code

Délka
Length

N1429 na míru / according to the order

Označení
Code

Délka
Length

N1439 na míru / according to the order

Označení
Code

Délka
Length

N1449 na míru / according to the order

Označení
Code

Název
Description

N1421 LED profi l ALT13 2 m / Led profi le ALT13 2 m
N1411 krycí pásek průhledný 2 m / cover transparent 2 m
N1412 krycí pásek mléčný / cover opal
N1413 krycí pásek vypouklý / cover optic
N1422 záslepka ALT13 / ALT13 plug
N1423 úchyt profi lu ALT / bracket ALT

Označení
Code

Název
Description

N1431 LED profi l ALT15 2 m / Led profi le ALT15 2 m
N1411 krycí pásek průhledný 2 m / cover transparent 2 m
N1412 krycí pásek mléčný / cover opal
N1413 krycí pásek vypouklý / cover optic
N1432 záslepka ALT15 / ALT15 plug

Označení
Code

Název
Description

N1441 LED profi l ALT16 2 m / Led profi le ALT16 2 m
N1411 krycí pásek průhledný 2 m / cover transparent 2 m
N1412 krycí pásek mléčný / cover opal
N1413 krycí pásek vypouklý / cover optic
N1442 záslepka ALT16 / ALT16 plug
N1423 úchyt profi lu ALT / bracket ALT

max. 2000 mm

max. 2000 mm

max. 2000 mm

18  mm

6  mm

Sada osvětlení obsahuje:
LED profi l, krycí pásek, 2x záslepka, úchyty profi lu,
LED pásek s 2 m kabelem a AMP konektorem.

Sada osvětlení obsahuje:
LED profi l, krycí pásek, 2x záslepka, úchyty profi lu,
LED pásek s 2 m kabelem a AMP konektorem.

Sada osvětlení obsahuje:
LED profi l, krycí pásek, 2x záslepka, úchyty profi lu,
LED pásek s 2 m kabelem a AMP konektorem.

PVC pásek není součástí profi lu, nutno přiobjednat /
profi le does not include PVC strip

PVC pásek není součástí profi lu, nutno přiobjednat /
profi le does not include PVC strip

PVC pásek není součástí profi lu, nutno přiobjednat /
profi le does not include PVC strip
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OSVĚTLENÍ LED
LED LIGHTING

Barvy LED pásků / available LED strips colors:

W
bílá studená / white cold

50006000 K

Ww
bílá teplá / white warm

30004000 K

R
červená /

red

G
zelená / 
green

B
modrá /

blue

Y
žlutá /
yellow

LED pásky se základní svítivostí / Basic LED strips

6 mm

max. 2000 mm

Označení
Code

Typ pásku
Type of LED strip

Barva
Color

Příkon
Power

Diod/m
Diod/m

Svítivost
Lum. fl ux

Šířka
Width

Ochrana
Waterproof

Balení
Package

LED pásky vhodné pro dekorativní osvětlení bez pořadavku na silné světlo

N2050 LED 60 W bílá studená / cold white 4,8W/m 60 diod 360 lm/m 8 mm IP33 5m
N2051 LED 60 Ww bílá teplá / warm white 4,8W/m 60 diod 300 lm/m 8 mm IP33 5m
N2060 LED 60 W v gelu bílá studená / cold white 4,8W/m 60 diod 360 lm/m 8 mm IP65 5m
N2061 LED 60 Ww v gelu bílá teplá / warm white 4,8W/m 60 diod 300 lm/m 8 mm IP65 5m
N2062 LED Color 60 R v gelu červená / red 4,8W/m 60 diod 120 lm/m 8 mm IP65 5m
N2063 LED Color 60 G v gelu zelená / green 4,8W/m 60 diod 220 lm/m 8 mm IP65 5m
N2064 LED Color 60 B v gelu modrá / blue 4,8W/m 60 diod 100 lm/m 8 mm IP65 5m
N2065 LED Color 60 Y v gelu žlutá / yellow 4,8W/m 60 diod 120 lm/m 8 mm IP65 5m
N2310 LED 60 W v bužírce bílá studená / cold white 4,8W/m 60 diod 360 lm/m 8 mm IP68 5m
N2311 LED 60 Ww v bužírce bílá teplá / warm white 4,8W/m 60 diod 300 lm/m 8 mm IP68 5m

LED pásky vhodné pro osvětlení pracovní desky
N2320 LED 120 W bílá studená / cold white 9,6W/m 120 diod 720 lm/m 8 mm IP33 5m
N2321 LED 120 Ww bílá teplá / warm white 9,6W/m 120 diod 600 lm/m 8 mm IP33 5m
N2330 LED 120 W v gelu bílá studená / cold white 9,6W/m 120 diod 720 lm/m 8 mm IP65 5m
N2331 LED 120 Ww v gelu bílá teplá / warm white 9,6W/m 120 diod 600 lm/m 8 mm IP65 5m

Výkonné LED pásky vhodné pro osvětlení pracovní desky s požadavkem na silné osvětlení
Doporučujeme umístit do hliníkových profi lů pro lepší chlazení

N2350 LED 3 čip 60 W bílá studená / cold white 14.4W/m 60 diod 1080 lm/m 10 mm IP33 5m
N2351 LED 3 čip 60 Ww bílá teplá / warm white 14.4W/m 60 diod 900 lm/m 10 mm IP33 5m
N2360 LED 3 čip 60 W v gelu bílá studená / cold white 14.4W/m 60 diod 1080 lm/m 10 mm IP65 5m

N2361 LED 3 čip 60 Ww
v gelu bílá teplá / warm white 14.4W/m 60 diod 900 lm/m 10 mm IP65 5m

N2401 LED 3 čip 60 RGB
v gelu RGB 14.4W/m 60 diod xxx 10 mm IP65 5m

Technické údaje / technical data:

Napájení / Voltage: 12V DC

Úhel svitu / Angle: 120°

samolepící / self adhesive

Led pásky Vám připravíme na míru včetně napojení nebo dodáme v metráži /
We are able to supply LED strips in dimension requested to the order or in linear meter.

Technické údaje / technical data:

Napájení / Voltage: 12V DC

Úhel svitu / Angle: 120°

samolepící / self adhesive
voděodolné / waterproof

LED DIODOVÉ PÁSKY / LED STRIPS

7

Osvětlení ALT10 / ALT10 light

Komponenty / components:

Označení
Code

Délka
Length

N1409 na míru / according to the order

Označení
Code

Název
Description

N1401 LED profi l ALT10 2 m / Led profi le ALT10 2 m
N1402 záslepka ALT10 / ALT10 plug

Sada osvětlení obsahuje:
LED profi l, 2x záslepka, úchyty profi lu,
LED pásek s 2 m kabelem a AMP konektorem.

HOTOVÉ

SESTAVY 

NA MÍRU
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K OSVĚTLENÍ LED
LED LIGHTING ACCESSORIES

Napájení pro LED pásky / power supplies for LED

Příslušenství / cable accessories:

Označení
Code

Název
Description

N2075 zdroj pro LED 24W desktop
N2074 zdroj pro LED 36W desktop
N2076 zdroj pro LED 60W desktop

Označení
Code

Název
Description

N2081 zdroj LED 12W
N2083 zdroj LED 30W
N2085 zdroj LED 50W
N2086 zdroj LED voděodolný 18W
N2087 zdroj LED voděodolný 35W
N2088 zdroj LED voděodolný 60W

Označení
Code

Název
Description

N2135 konektor šestipárový AMP 0,2 m / AMP connector 6xAMP

N2120 svorkovnice lámací 10 spojení / terminal plate

N2121 wago svorka s páčkami 2x2,5 / WAGO connector

N2122 redukce JACK  šroubové spojení / JACK reduction

N0199 vypínač kolébkový zápustný / groove switch

N0192 napájecí kabel s vypínačem 2m  /cable with switch  2m

N0194 napájecí kabel bez vypínače 2m / cable without switch  2m

N2126
kabel pro nepájené připojení  2 m s AMP konektorem
cable for nonsoldered connection with AMP connector  2m

N2130
kabel pro pájené připojení s AMP konektorem 1,8 m
cable for soldered connection with AMP connector  2m

N2133
kabel pro pájené připojení s konektorem JACK 0.21 m
cable for nonsoldered connection with JACK connector  2m

Typ
Type

Rozměr (DxŠxV)
Dimension (LxWxH)

18 W 140 x 30 x 20
35 W 148 x 40 x 30
60 W 163 x 43 x 32

Typ
Type

Rozměr (DxŠxV)
Dimension (LxWxH)

12 W 92 x 41 x 20
30 W 170 x 46 x 40
50 W 170 x 46 x 40

Technické údaje /
technical data:

Vstupní napětí / input:  230V
Výstupní napětí / output: 12V

Napájecí zdroje 12V DC s výstupním kabelem 2m opatře
ným kulatým konektorem typu JACK. 

Napájecí zdroj pro LED
voděodolný – IP67.

Waterproof power
supply – IP67.

Napájecí zdroj pro LED
bez kabeláže. 

Power supplies for LED
without cables.

N2126

N2074-N2076

N2086-N2088

N2081-N2085

N0192

N2122

N0199
N2121

N2130

N2090

N2091

N2094

N2120

N2135

Jednokanálový stmívač na dálkové ovládání umožňuje upra
vovat intenzitu jasu (0100%) LED pásků či žárovek 12V. 
Stmívač má funkci zapnout/vypnout. Přijímač může být ukrytý 
(za zdí, sádrokartónem či ve skříni), není nutná přímá viditel
nost přijímače pro ovladač.
Při zapojení je potřeba dodržet polaritu (+/),nesprávné zapo
jení může zařízení zničit.

údaje / data:
max. zatížení / max. power : 8A/96W
vstupní napětí / input : 12V DC
rozměr/dimension : 123x14x26mm
ovládání / control : dálkové / RF

 

Dotykový senzor  pracuje systém vyp./zap. – 
první přiblížení sepne, druhé přiblížení vypne. Re
aguje do vzdálenosti 10cm nebo při dotyku čidla.

Senzor skříňový  reaguje do vzdálenosti 10 cm. 
Vhodný pro umístění do skříňky na otevíravé či po
suvné dveře. Pokud jsou dveře zavřené, je vypnu
tý, po otevření se zapne.

Senzory s označením 220 V (N2090, N2091) se 
zapojují mezi zásuvku 220 V napájení 12V. Výkon 
pásku zde není omezen.

Senzor s označením 12 V (N2094) se zapojuje mezi 
napájení 12 V a LED pásek. Tento senzor obsahuje 
kabeláž na AMP konektory. Maximální výkon pás
ku je omezen na 15 W.

Označení
Code

Název
Description

N2096 stmívač LED 12V + dálkové ovládání

Označení
Code

Název
Description

N2090 senzor dotykový 220V
N2091 senzor skříňový 220V
N2094 senzor skříňový 12V

Stmívač LED 12V 8a + dálkové ovládání /
Remote control for Led 12v 8a

Senzor dotykový a skříňový
Motion sensor
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HLINÍKOVÉ STOLOVÉ PODNOŽE
ALUMINIUM TABLE BASES

Stolové podnože:

Stolové podnože jsou vyráběny z hliníkových profi lů 100 x 
50 mm, 50 x 50 mm nebo 40 x 40 mm, které lze libovolně kombi
novat. Jednotlivé profi ly jsou spojeny pomocí masivních spojek 
a zápustných šroubů, což zajišťuje dostatečnou tuhost konstruk
ce. Veškeré stolové podnože jsou vyráběny na míru. Nohy stolu 
mohou být zakončeny záslepkou nebo kluzákem s rektifi kací.

Desky stolů:

Spolu se stolovou konstrukcí jsme schopni dodat tvrzené skle
něné desky tloušťky 10 mm se zaleštěnou hranou a zaoblenými 
rohy. V nabídce je čiré sklo, satinato a široká škála barevných 
skel dle RAL.

Table bases:

Table bases are made from profi les 100 x 50 mm, 50 x 50 mm or 
40 x 40 mm which are able to combine. Profi les are connected 
to one another by massive connectors and screws which con
stitute a solid foundation for a table. Table bases are realized 
on customer request. Each tube may be ended by a plug or 
a height adjustment. 

Table top:

Together with table bases we are able to deliver a tempered 
glass top thickness of 10 mm with  polished edge and rounded 
corners. We offer clear glass, opal glass and wide range of RAL 
colours.

Detail napojení stolu / table connection detail:

TYP 90 TYP 45 TYP 450

Jednoduchý kalkulátor na výpočet ceny 
stolové podnože na míru je k dispozici 
ke stažení na adrese www.alfastyl.cz .

A simple calculation software for pricing 
of table base is available to download at
www.alfastyl.cz

Povrchová úprava / Finishings

Standardní rozměry / standard dimensions:

Kompletní nabídku hliníkových stolů naleznete na adrese www.benevetti.cz
For further information about aluminium tables please look at www.benevetti.cz

2

100

1 2 3

4

7

5

8

6

1

7

8

1 2

3 4

5 6

Označení
Code

Profi l
Profi le

Rozměr (D x Š x V)
Dimension (L x W x H)

V1141 40x40 595 x 595 x 385

V1142 40x40 795 x 595 x 385

V1143 40x40 795 x 795 x 385

V1144 40x40 895 x 895 x 385

V1151 50x50 795 x 795 x 735

V1152 50x50 895 x 895 x 735

V1153 50x50 1195 x 795 x 735

V1154 50x50 1395 x 795 x 735

V1155 50x50 1595 x 895 x 735

V1156 50x50 1795 x 895 x 735

V1157 50x50 1995 x 895 x 735

V1181 50x100 1195 x 795 x 735

V1182 50x100 1395 x 795 x 735

V1183 50x100 1595 x 895 x 735

Vhodný pro konferenční stolky /
Suitable for coffee table

Veškeré stolové podnože jsou vyráběny na míru.
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SKŘÍŇOVÝ SOKL
FURNITURE BASE

Skříňový sokl:
Skříňový sokl vyrábíme z hliníkových profi lů 50 x 50 mm, 
40 x 40 mm nebo 20 x 20 mm (pro sokly s nízkým zatí
žením), které lze libovolně kombinovat. Jednotlivé pro
fi ly jsou spojeny pomocí jednoduchých litinových spo
jek a zápustných šroubů, což zaručuje snadnou montáž
a dostatečnou tuhost konstrukce. Veškeré skříňové sokly 
jsou vyráběny na míru. Nožky soklu mohou být zakonče
ny záslepkou nebo kluzákem s rektifi kací.

Maximální výška soklu je 300 mm, pro vyšší sokly prosím 
použijte kalkulace na stolové podnože.

Furniture base:
Furniture bases are made from profi les 50 x 50 mm,
40 x 40 mm or 20 x 20 mm (for bases with low load capa
city), which are able to combine. Profi les are connected 
to one another by simple zamac connector and screws 
which constitute an easy assembling and solid founda
tion of a base. Furniture bases are realized on customer 
request. Each tube may be ended by a plug or a height 
adjustment. 

Maximum furniture base height is 300 mm, for higher 
base please use materials for table base.

Typy skříňových soklů /
types of furniture bases

Detail spoje /
connection detail

Povrchová úprava/
Finishing:

1

4

2

5

3

6

Jednoduchý kalkulátor na výpočet ceny stolové podnože na míru je k dispozici ke stažení na adrese www.alfastyl.cz
A simple calculation software for pricing of table base is available to download at www.alfastyl.cz
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HLINÍKOVÉ NOŽKY
ALUMINIUM LEGS

N [ 40A / R [ 40A

N 30x30 A / R 30x30 A

N 45x45 A / R 45x45 A

N 60x60 A / R 60x60 A

Označení
Code

Délka
Lenght

Typ
Type

H2302 100 mm A
H2303 150 mm A
H2307 100115 mm A
H2308 150165 mm A
H2332 100 mm B
H2333 150 mm B
H2337 100115 mm B
H2338 150165 mm B
H2362 100 mm C
H2363 150 mm C
H2367 100115 mm C
H2368 150165 mm C

Označení
Code

Délka
Lenght

Typ
Type

H2312 100 mm A
H2313 150 mm A
H2317 100115 mm A
H2318 150165 mm A
H2342 100 mm B
H2343 150 mm B
H2347 100115 mm B
H2348 150165 mm B
H2372 100 mm C
H2373 150 mm C
H2377 100115 mm C
H2378 150165 mm C

Označení
Code

Délka
Lenght

Typ
Type

H2322 100 mm A
H2323 150 mm A
H2327 100  115 mm A
H2328 150  165 mm A
H2352 100 mm B
H2353 150 mm B
H2357 100  115 mm B
H2358 150  165 mm B
H2352 100 mm C
H2383 150 mm C
H2387 100115 mm C
H2388 150165 mm C

Označení
Code

Délka
Lenght

Typ
Type

H2402 100 mm A
H2403 150 mm A
H2407 100115 mm A
H2408 150165 mm A
H2412 100 mm B
H2413 150 mm B
H2417 100115 mm B
H2418 150165 mm B

N  [ 40B / R  [ 40B

N 30x30 B / R 30x30 B

N 45x45 B / R 45x45 B

N 60x60 B / R 60x60 B

N  [ 40C / R  [ 40C

N 30x30 C / R 30x30 C

N 45x45 C / R 45x45 C

1

1

1

1Na zakázku vyrobíme i jinou 
délku nožiček.

Others dimensions accor
ding to a customer‘s order.

*

*

*

* *

 R 45x45 R 30x30 R [ 40

1Rektifi kace / Adjustment

Označení N udává nožku bez regulace, R pak nožku s výškovou regulací.
Name N means a leg without regulation, R leg with height regulation.

*pro nožku 60x60 je to 100 mm / for leg 60 x 60 it is 100 mm

3S

3S

3S
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STAVEBNICOVÝ SYSTÉM ALFA BASE
MODULAR SYSTEM ALFA BASE

Nástěnná skříňka / Shelf Hliníkový regál / Aluminium book shelf

Základní modely / Basic models
Libovolné konstrukce dle přání zákazníka se realizují z profi lů 20x20 mm, 
40x40 mm a 50x50 mm. Tyto profi ly je možno libovolně kombinovat.

Different structures are realized on customer request from profi le 
20x20 mm, 40x40 mm a 50x50 mm. Profi les are able to combine.

ABS9

ABS6

ABS4

ABS10

ABS8

ABS7

ABS3

ABS2
ABS5

ABS1

Schéma sestavení /
Examples of junction

Komponenty / Components:

Rohová spojka /
Corner joint

Povrchová
úprava:

Spojka boční /
Side joint

Spojka rohová 
boční / Side corner 
joint

Kluzák / Plug

1 2

3 4

5 6
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HLINÍKOVÉ ÚCHYTKY
ALUMINIUM HANDLES

Doplňkové informace / Additional information

Úchytky U2, U5, U8 je možnost dodat na míru v atypických délkách dle požadavku – maximální délka je 3000 mm – dodání do 6. týdnů.

We can make handles U2, U5, U8 in length according to the order – maximum length is 3000 mm and term of delivery is 6 weeks.

U9

Označení
Code

Délka
Length

Rozteč
Spacing

L2591 40 mm 32
L2592 60 mm 32
L2593 100 mm 64
L2594 150 mm 128

U2

Označení
Code

Délka
Length

Rozteč
Spacing

L2521 40 mm 32
L2522 60 mm 32
L2523 100 mm 64
L2524 150 mm 128

U5

Označení
Code

Délka
Length

Rozteč
Spacing

L2551 40 mm 32
L2552 60 mm 32
L2553 100 mm 64
L2554 150 mm 128

U8

Označení
Code

Délka
Length

Rozteč
Spacing

L2581 40 mm 32
L2582 60 mm 32
L2583 100 mm 64
L2584 150 mm 128

Možnost výroby úchytky v atypických délkách
na přání zákazníka. Boční plochy úchytky jsou zaleštěny.

We can make handle according to the order.
Side place of a handle are polished.



Označení
Code

Název
Description

L2216 profi l 3000 mm / profi le 3000 mm
L2217 sada koncovek / set of plugs

L2220
úchytka na míru / handle
according to the order

Označení
Code

Název
Description

L2218 profi l 3000 mm / profi le 3000 mm
L2219 sada koncovek / set of plugs

L2221
úchytka na míru / handle
according to the order

Profi l J

Označení
Code

Název
Description

L2910 profi l 2750 mm / profi le 2750 mm
L2919 úchyt / support angle

Profi l U

Označení
Code

Název
Description

L2920 profi l 2750 mm / profi le 2750 mm
L2919 úchyt / support angle

1

1 UZ2
(zápustná úchytka / fl ush fi xed handle)

L2219

L2217

L2218

L2216
Úchytky UZ1 a UZ2 dodáváme buďto v metráži
nebo je řežeme na míru.

We deliwer handles UZ1 and UZ2 in bars
or in lengths according to the order.

Označení
Code

Název
Description

L2930 profi l 3000 mm / profi le 3000 mm

Profi l P

Profi ly pro bezúchytkové dveře / Profi les for doors without handles.

Zápustné úchytky na míru / fl ush fi xed handles

1

1

1 L2919

1919

HLINÍKOVÉ ÚCHYTKY
ALUMINIUM HANDLES

UZ1
(zápustná úchytka / fl ush fi xed handle)
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ÚCHYTOVÉ LIŠTY
LETIN EDGE HANDLES

1

1

Označení
Code

Délka
Length

L2610 3500 mm

L2619
na míru /

according to
the order

Označení
Code

Délka
Length

L2630 3500 mm

L2639
na míru /

according to
the order

Označení
Code

Délka
Length

L2660 3500 mm

L2669
na míru /

according to
the order

Označení
Code

Délka
Length

L2620 3500 mm

L2629
na míru /

according to
the order

1

UKW3

UKW6

UKW2

1

 

1

UKW1

UKW4, UKW9
na tloušťku 18 nebo 16 mm
for thickness 18 or 16 mm

Označení
Code

Délka
Length

Pro tloušťku
For thickness

L2640 3500 mm 18 mm
L2690 3500 mm 16 mm

L2649
na míru/

according to
the order

18 mm

L2699
na míru/

according to
the order

16 mm

L2640 L2690

Lišty dodáváme buďto na metráž – délka tyče 3,5 nebo je řežeme na míru. We deliver profi les in 3500 mm bars or in lenghts according to order.
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ÚCHYTOVÉ LIŠTY
LETIN EDGE HANDLES

1

Označení
Code

Délka
Length

L2650 3100 mm

L2659
na míru /

according to
the order

Označení
Code

Délka
Length

L2670 3100 mm

L2679
na míru /

according to
the order

Označení
Code

Délka
Length

L2700 3500 mm

L2709
na míru /

according to
the order

Označení
Code

Délka
Length

L2750 3500 mm

L2759
na míru /

according to
the order

Označení
Code

Délka
Length

L2760 3500 mm

L2769
na míru /

according to
the order

UKW10

UKW15

UKW16

1

UKS5

UKS7

1

1

1

3

3

3S

Úchytová lišta pro 16 mm desku
a nalepené sklo tloušťky 34 mm.

Handle for 16 mm chipboard and 
34 mm glass glued to the board.

Úchytová lišta pro 16 mm desku
a nalepené sklo tloušťky 34 mm.

Handle for 16 mm chipboard and 
34 mm glass glued to the board.

Lišty dodáváme buďto na metráž – délka tyče 3,5 nebo je řežeme na míru. We deliver profi les in 3500 mm bars or in lenghts according to order.
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NARÁŽECÍ HRANY
EDGE SLATS

Pro desku tloušťky 18 mm
Délka: 3500 mm

For board 18 mm thick
Length: 3500 mm

L5003

Pro desku tloušťky 18 mm
Délka: 3500 mm

For board 18 mm thick
Length: 3500 mm

L5013

Pro desku tloušťky 28 mm
Délka: 3500 mm

For board 28 mm thick
Length: 3500 mm

L5004

Pro desku tloušťky 16 mm
Délka: 3500 mm

For board 16 mm thick
Length: 3500 mm

L5001

Pro desku tloušťky 19 mm
Délka: 3100 mm

For board 19 mm thick
Length: 3100 mm

L5202

Pro desku tloušťky 38 mm
Délka: 3500 mm

For board 38 mm thick
Length: 3500 mm

L5005

Pro desku tloušťky 19 mm
Délka: 3500 mm

For board 19 mm thick
Length: 3500 mm

L5002

1

1

1

1

1

11 3

Lišty dodáváme buďto na metráž – délka tyče 3,5 nebo je řežeme na míru. We deliver profi les in 3500 mm bars or in lenghts according to order.

3S

3S



 Rohová lišta Zakončovací lišta Prodlužovací lišta Typ desky
 Angle slats Side slats Slot slats Worktop name

Barevné provedení / Colors available:

DUROPAL28, DUROPAL38:
eloxovaný Al, eloxovaný bronz, Ms, bílá, černá, buk, zelená, hnědá
Silver anode, brown anode, golden, white, black, beech, green, brown

Ostatní lišty / Other slats:

eloxovaný Al, bílá /
silver anode, white

1

1

1

1

1

K3158 Levá / Left K3059
 Pravá / Right K3060 K3258

K3141 Levá / Left K3032
 Pravá / Right K3033 K3251

K3142 Levá / Left K3034
 Pravá / Right K3035 K3251

K3157 Levá / Left K3057
 Pravá / Right K3058 K3257

K3140 Levá / Left K3030
 Pravá / Right K3031 K3250

DUROPAL 28 mm

DUROPAL 38 mm

KRONOSPAN 28 mm

ALPO  MELAKO 28 mm

EGER 38 mm

2323

LIŠTY NA SPOJ KUCH. PLÁTŮ
SLATS FOR WORKTOPS
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HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
ALUMINIUM AIR GRATES

Větrací mřížky / Air grates

Označení
Code

Délka
Length

K3001 292 x 60 mm
K3002 480 x 60 mm
K3011 315 x 80 mm
K3012 480 x 80 mm
K3013 610 x 80 mm
K3014 807 x 80 mm
K3015 1003 x 80 mm
K3022 505 x 100 mm

Barevné provedení / Colors available:

480x80; 480x60: eloxovaný hliník, imitace nerezi INOX, elox bronz a zlatý, bílá, černá, hnědá, buk, dub

 silver anode, stainless stell imitation, brass and gold anode, white, black, brown, beech

505x100: eloxovaný hliník, imitace nerezi INOX

 silver anode, stainless stell imitation

profi l mřížky šířky 60 mm /

design of 60 mm thick grates

profi l mřížky šířky 80 mm /

design of 80 mm thick grates



Konstrukční profi ly / Construction profi les

Lišta boční krycí
Flat bar

Lišta horní typ A
Upper profi le A

Lišta horní typ B
Upper profi le B

Lišta středová
Central profi le

Závěs montážní
Assembly fi xing

Lišta středová narážecí
Letin profi le

Lišta dolní
(včetně PVC těsnění)

Lower profi le
(with PVC sealing)

Lišta pod kachličky /
Profi le for tiles

Závěs nástěnný /
Seat to be screwed down

K0714

K0701

K0702

K0704

K0703

K0716

K0705

K0719K0717 K0718

1

2525

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM
WALL SYSTEM
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NÁSTĚNNÝ SYSTÉM  KOMPONENTY
WALL SYSTEM  ACCESSORIES

Označení
Code

Délka
Length

K0730 6 mm

Označení
Code

Délka
Length

K0729 330 mm

Označení
Code

Délka
Length

K0728 330 mm

Označení
Code

Délka
Length

K0747 60 mm

K0748 220 x 360 mm

K0749 330 x 260 mm

Závěsný háček / Hook

Háček na uchycení / Small hook

Vedení pro háček / Guide

Polička na kořenky /
Shelf for seasoning

Držák krájecích desek/ Breadboard hook

Oválná krájecí deska / Oval breadboard

Hranatá krájecí deska / Square breadboard

Označení
Code

Délka
Length

K0731 15 mm
K0732 330 mm

1

1

1

1

1

Označení
Code

Délka
Length

K0733 50 mm

Držák universal/
Suspension universal

Kořenky nejsou 

součástí 

balení /

Spice boxes 

are not

included



1

1

1

1

1

Označení
Code

Délka
Length

K0753 100 mm
K0754 400 mm
K0755 500 mm

Police /
Alu shelf

Police na sklenice  /
Shelf for glasses

Označení
Code

Délka
Length

K0756 122 mm
K0757 212 mm
K0758 303 mm
K0759 394 mm

Označení
Code

Délka
Length

K0742 200 mm

Označení
Code

Délka
Length

K0740 200 mm

Držák lahví / Shelf for botles

Úchyt držáku / Guide

Označení
Code

Délka
Length

K0746 330 mm

Označení
Code

Délka
Length

K0744 235 mm

Držák fólií s řezákem /
Foil shelf with cutter

Držák role papíru /
Cassete for paper towels

2727

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM  KOMPONENTY
WALL SYSTEM  ACCESSORIES
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NÁSTĚNNÝ SYSTÉM  KOMPONENTY
WALL SYSTEM  ACCESSORIES

1

1

1

Označení
Code

Délka
Length

K0727 50 mm

Držák na skleněnou poličku / Glass shelf handle

Držák na dřevěnou poličku /
Wooden shelf handle

Skleněná police / Glass shelf

Označení
Code

Délka
Length

K0777 400 mm
K0778 600 mm

Označení
Code

Délka
Length

Pro tloušťku
For thickness

K0724 100 mm 28 mm
K0725 400 mm 28 mm
K0726 500 mm 28 mm
K0750 100 mm 25 mm
K0751 400 mm 25 mm
K0752 500 mm 25 mm

Označení
Code

Šířka police
Shelf width

Tloušťka
Thickness

Materiál
Materiál

K0766 550 mm 10 mm sklo / glass
K0767 850 mm 10 mm sklo / glass
K0768 500 mm 18 mm dřevo / wood
K0769 800 mm 18 mm dřevo / wood

Držák na dřevěnou poličku 1619 mm /
Wooden shelf handle for 1619 mm thickness

Označení
Code

Délka
Length

K0785 100 mm
K0786 400 mm
K0787 500 mm

Závěsný systém pro hluboké police /
Wire system for deep shelf

Sada kování obsahuje:  1x hliníkový profi l, 2x ocelový drát 1,8mm, 2x horní úchyt, 2x dolní úchyt 
police s regulací délky drátu

Set Includes: 1x shelf profi le, 2x steel wires 1,8mm, 2x upper fi xings, 2x glass fi xings regulating 
the length of steel wire

K0765  středově závěsný 
prvek pro skleněnou polici

middle connector for 
10 mm

Závěsný systém s ocelovými lanky byl navržen pro zavěšení skleněných polic z kaleného skla tloušťky 10 mm či dřevěných polic tloušťky 18 mm 
o hloubce větší než 350 mm a s požadavkem na vyšší zatížení. Úhel mezi policí a závěsným lankem musí být větší než 40 st.

Stel wire system together with Wall System allow for using temperedglass shelves and 18mm chipboard shelves with the shelf depth more than 
350mm and for greater static weights. The angle between shelf and steel wire must be minimum 40 st.

2
7

25

1
9

1
0

2
,7

12



1

1

1

1

Police na knihu / Display shelf

Označení
Code

Délka
Length

K0772 230 mm
K0773 440 mm

Označení
Code

Délka
Length

K0770 230 mm
K0771 440 mm

spodní profi l /
lower profi le

horní profi l /
upper profi le

Věšák na šaty /
Hanger

Označení
Code

Délka
Length

K0781 15 mm

Police na knihu skleněná/
Display shelf glass

Police na CD / Shelf for CDs

Označení
Code

Rozměr
Size

K0779 h = 300 x 216 mm

Označení
Code

Délka

Length

K0774 150 mm
K0775 300 mm
K0776 600 mm

Držák na LCD TV /
LCD TV wall bracket

Označení
Code

Profi l
Profi le

K0738 30 x 30
K0739 45 x 45

1

2929

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM  KOMPONENTY
WALL SYSTEM  ACCESSORIES



3030

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM  KOMPONENTY
WALL SYSTEM  ACCESSORIES

Světelná police / Led shelf

Držák pro obchod /
Hooks to be used

in shops

Označení
Code

Délka/Šířka
Length / Width

K0790 300 / 150
K0791 400 / 150
K0792 600 / 150
K0793 900 / 150
K0794 300 / 200
K0795 400 / 200
K0796 600 / 200
K0797 900 / 200
K0798 trafo / AC/DC adapter

1

Balení obsahuje:
 police LED
 napájecí kabel (3,5 m) s konektory
 vrták [ 3 mm
 manuál k použití
Trafo není součástí balení! 

Consists of:
 LED shelf
 wire (3,5 m) with connectors
 drill [ 3 mm
 manuals
The set does not include AC/DC adapter!

Barvy LED diod:
bílá, zelená, morá, červená, žlutá

LED colors:
white, green, blue, red, yellow

K0692

K0693

K0694

K0695

K0696

K0691

K0697

1

Držák pohárku / Glass holder
Zátka / Cork

Pohárek / Glass

K0760K0761
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Hotové dveře k vestavným skříním
Dodáváme hotové posuvné dveře pro vestavné skříně v kombinaci
hliník – sklo, hliník – dřevo. Zákazník si může vybrat z široké nabídky 
tvarů a povrchové úpravy úchytových lišt, skleněných a dřevěných výplní 
a systémů kování. Systém dotlumení dveřních křídel je samozřejmostí.

Skleněné výplně používáme v tloušťce 4 mm s možností kalení či bez
pečnostní fólie, dřevěné výplně pak v tloušťkách 10 a 18 mm. Vyrábíme 
dveřní křídla až do výšky 3500 mm. 

Dveře dodáváme kompletně smontované a zabalené včetně výplní, 
dělících příček, vodících kolejnic, posuvných mechanismů a drobných 
komponent dle přání zákazníka. Při konstrukci dveří jsme pamatovali 
především na to, aby montáž byla snadná, rychlá a za použití pouze zá
kladního stolařského vybavení.

Complete sliding doors for wardrobe
We produce a complete sliding doors for wardrobes in combination 
aluminium – glass, aluminium – wood. A customer could choose form 
a wide range of handle profi le shapes and fi nishings, wooden and 
glass panels or fi ttings. A soft closing system is matter of course.

We provide a glass panels of 4 mm thickness available to be tempe
red or covered by safety foil. Wooden panels are of a thickness 10 or 
18 mm. We produce doors up to 3500 mm height.

Doors are delivered fully mounted in a package including glass or 
wood panels, separating profi les, upper and bottom track, sliding 
fi ttings and other accessories according to the order.  Our sliding door 
systems are easy to assemble with using basic joiner equipment.

Dveře Vám navrhneme a vyrobíme na míru dle Vámi zadaných rozměrů montážního otvoru. Pro cenovou kalkulaci potřebujeme znát rozměr 
montážního otvoru, typ otevírání, požadovanou výplň dveří a informaci zda zákazník požaduje tlumení křídel. Obratem Vám vystavíme nezávaz
nou cenovou nabídku.

Kompletní nabídku všech dostupných systémů pro posuvné dveře naleznete na www.alfastyl.cz

Complete offer for available sliding door system is on our website www.alfastyl.cz

Varianty otevírání / opening oprions:

Dveřní výplně / door panels:

 LTD desky tloušťky 10 a 18 mm od fi rem Egger, Kronospan

 zrcadla stříbrné, bronzové

 barevná skla Lacobel SB1 – SB13 (viz výplně AL dvířek)

 matovaná barevná skla Matelac SM1SM4 (viz výplně AL dvířek)

 průhledná skla satinato, lakomat, master carre atd.

 akrylátová skla

 dýhované desky

 výplně z ratanu a další.

HOTOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
COMPLETE SLIDING DOORS

posuvné dveře /

sliding doors

skládací dveře /

folding doors

otevírací dveře /

pivot doors
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POSUVNÉ INTERIÉROVÉ
DVEŘE – WING
SLIDING DOOR SYSTEM – WING

WING – systém s horním vedením / 
system with upper track
Systém WING se vyznačuje uchycením posuvných 
dveřních křídel pouze v horní kolejnici. Tento systém 
je vhodný pro předělení větších prostor, kde není 
možná nebo je nežádoucí montáž dolního vedení 
dveří. Systémem WING je možné konstruovat po
suvné dveře nebo pevné příčky. Horní vodící profi l 
je možno upevnit do stropu místnosti, připevnit jej 
na zeď či zavěsit do prostoru. Systém umožňuje 
kombinaci různých materiálů o tloušťkách 5  8 mm. 
Dveřní i vodící profi ly jsou oboustranně pohledové. 

Dveřní křídla mohou být široká až 1500 mm a vyso
ká až 3100 mm. Maximální zátěž posuvného kování 
je 120 kg/křídlo. Silnou stránkou tohoto systému 
jsou různé možnosti konfi gurací dveřních křídel 
a jejich montáž do prostoru Vašeho interiéru. Dveře 
standardně vybavujeme systémem dotahu a hlad
kého dojezdu dveří. Spolu s kováním na hliníkový 
rám je dostupné kování na 18 mm nebo 35 mm dře
věnou desku.

WING system is an interior door system runing just in upper track. This system is particulary indicated to divide living spaces in a very elegant and 
functional way. With the Wing system it is possible to construct sliding doors and fi xed partitions. The doors can be fi tted with ceiling fi xed, ceiling
hung and wallfi xed sliding systems. The system makes possible to combine various materials of different thickness range from 5 mm to 8 mm.

Doors are available up to 150 cm in width and 310 cm in height. The roller has a capacity of 120 kg per door. Many different solutions are available, 
from the material that can be used to built door panels so far to the accessories those include many solutions in order to meet most of all specifi cs 
needs including the speed reducer device for soft opening and closing of the doors.

V případě zájmu o tento systém se na nás obraťte a my Vám rádi zpracujeme návrh na řešení Vašeho prostoru včetně nezávazné cenové nabídky.

Kompletní katalog k systému WING je volně ke stažení na www.alfastyl.cz v sekci „ke stažení“. 

Complete catalogue of WING is on our website www.alfastyl.cz in section „download“.

Wing jako posuvné dveře /
sliding doors

1Wing jako dělící příčka /
fi xed partition

Jednoduchá kolejnice / single track

Dvojitá kolejnice / double track

Příklad použití /
application examples:

Wing jako pevná příčka / fi xed partition



CLICK
Šatní systém CLICK je moderní řešení úložných prostor pro 
Vaše šatní, obývací nebo komerční prostory. Systém CLICK 
se skládá z nosného profi lu, který se upevní ke zdi a ze šká
ly komponent umožňující montáž skříněk, polic, šatních tyčí 
a jiných komponent. Nosný profi l může být ukončen buď 
krycí hliníkovou lištou anebo vloženým dřevěným panelem 
tloušťky 1218 mm. 

Variabilita konstrukčních prvků umožňuje umístění šatního 
systému do každého prostoru Vašeho interiéru. Všechny do
plňky šatního systému je možno libovolně výškově nastavo
vat v intervalech 32 mm. 

CLICK is a modern solution for wardrobes, living rooms or 
commercial spaces. The system consist of a rackprofi le an
chored to the wall to position elements such as shelves, han
ging rails, storage units or other accessories. The rackprofi le 
can be used with back panels or with aluminium cover profi le.

The uprights have holes at intervals of 32 mm designed to of
fer customised heights that can be used for various types of 
display purposes making them universal and ideal for many 
situations.

Podrobný katalog systému CLICK je možno stáhnout z našich stránek 
www.alfastyl.cz v sekci „ke stažení“.

Detailed catalogue of system CLICK is able to download from our site 
www.alfastyl.cz in section „download“.
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VYBAVENÍ ŠATEN – SYSTÉM CLICK
WARDROBE ACCESSORIES – SYSTEM CLICK

Nosný profil

Central profile

Nosný profil

Central profile

Nosný profil

Central profile

Krycí profil

Side finishing

profile

Krycí profil

Side finishing

profile
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VYBAVENÍ ŠATEN – SYSTÉM CLICK
WARDROBE ACCESSORIES – SYSTEM CLICK
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O3206 podpěra na polici levá
 left lower shelf support

O3200 nosný profi l 2650 mm
 central profi le 2650 mm

Stavební prvky / rack profi les

Držáky polic / supports for shelves

Držák na skřínku / storage unit support Držák šatní tyče / hanging rail support

O3201 krycí profi l 2650 mm
 side fi nishing profi le 2650 mm

O3202 dolni rektifi kace
 adjusting foot

O3203 podpěra na polici s bočnicí levá
 left side shelf support

O3207 podpěra na polici pravá
 right lower shelf support

O3204 podpěra na polici s bočnicí pravá
 right side shelf support

O3208 podpěra na polici středová
 central  lower shelf support

O3212 úchyt na skříňku
 storage unit support

O3205 podpěra na polici s bočnicí středová
 central shelf support

O3209 podpěra s držákem šatní tyče
 shelf holder and rail support

O3213 držák šatní tyče
 hanging rail joint

O3622 šatní tyč
 hanging rail



03012

03017

03015

03008

03010

03010
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STAR
STAR je systém navržen pro vytvoření elegantních a fl exi
bilních sestav Vašich knihoven, nástěnných skříní, velkých 
průchozích šaten a dalších částí interiéru. Dva typy montáže 
(z podlahy po strop nebo z podlahy do zdi) a variabilita kon
strukčních prvků umožňují umístění šatního systému do ka
ždého prostoru Vašeho interiéru. Všechny doplňky šatního 
systému je možno libovolně výškově nastavovat. Montáž 
komponentů se realizuje pomocí upevňovacích elementů 
ze zadní strany nosného profi lu, proto systém STAR působí 
z pohledové strany lehce a elegantně.

Star is a system for creating perfectly smooth and uniform 
structures for use as bookcases, wall systems, walkin clo
sets and much more. Two different ways of fi xing (from fl oor 
to ceiling or from fl oor to wall) and great variability of acces
sories makes STAR suitable for every space of your interior. 
By means of the special attachment accessories which are 
assembled using universal block to the back part of the upri
ght profi le, the Star system can support storage units, wall 
units and wooden, glass and aluminium shelves. All supports 
and accessories are allowed to be fl exibly positioned as re
quired.

Podrobný katalog systému STAR je možno stáhnout z našich stránek 
www.alfastyl.cz v sekci „ke stažení“.

Detailed catalogue of system STAR is able to download from our site 
www.alfastyl.cz in section „download“.

Přehled doplňků / attaching brackets

VYBAVENÍ ŠATEN – SYSTÉM STAR
WARDROBE ACCESSORIES – SYSTEM STAR

Veškeré doplňky jsou uchyceny do nosného profi lu pomocí upevňovacího elementu 
O3007. Prvky lze libovolně vertikálně posouvat povolením spojovacího šroubu. Do kaž
dého elementu je možno umístit 2 komponenty (1 na levou a 1 na pravou stranu profi lu).

All accessories are fi tted in upright profi le with universal element O3007. By adjusting 
the assembly screw the block will slide inside the recesss on the profi le. Each block can 
support 2 accessories attached to it (1 on the left and 1 on the right).
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VYBAVENÍ ŠATEN – SYSTÉM STAR
WARDROBE ACCESSORIES – SYSTEM STAR

Stavební prvky / rack profi les

Komponenty / accessories

Sestavu připravíme na míru,
max. 2300 x 300 mm

We prepare a kit on customer request,
max. 2300 x 300 mm

Sestavu připravíme na míru,
max. výška 2670 mm

We prepare a kit on customer request,
max. height 2670 mm

O3101 sestava L podlaha / zeď
 assembly kit for wall upright

O3100 sestava I podlaha / strop
 assembly kit for wall upright

O3000 nosný profi l 2650 mm
 upright profi le 2650 mm

O3001 sada kování pro uchycení podlaha / strop
 hardware kit for fl oor / ceiling upright

O3002 sada kování pro uchycení podlaha / stěna
 hardware kit for fl oor / wall upright

O3008 podpěra na polici  pár
 pair of brackets for shelf

O3010 závěsný element pro uchycení skříňky  pár
 pair of supports to fi x storage units

O3622 šatní tyč
 hanging rail

O3009 podpěra na polici středová
 brackets for corner shelf

O3016  podpěra na vnitřní polici levá
 support for inside shelves left

O3015  podpěra na vnitřní polici pravá
 support for inside shelves right

+
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+
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Police
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Nosný profil

Upright
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Shelf
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Upright
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O3007 upevňovací element  kus
 hanging rail  pcs

23,5

6

O3012 držák šatní tyče  pár
 pair of hanging rail supports

Dolní regulace +10 mm

Bottom adjustment +10 mm

Dolní regulace +10 mm

Bottom adjustment +10 mm



Systém AMS
Šatní systém AMS je jednoduché a variabilní řešení Vašich šaten, 
obývacích či komerčních prostor. Systém se skládá z nosného profi 
lu, na který se naráží krycí profi ly různých tvarů (3 typy) nebo z eko
nomického profi lu O3609. Veškeré komponenty se montují přímo 
do boku nosného profi lu a jsou výškově stavitelné. Do boční drážky 
nosného profi lu je možno umístit výplň (lamino 10 mm či sklo 4.6.8 
mm). Jednotlivé komponenty jsou dodávány v sadě s kováním pro 
úchyt do nosného profi lu.

Wardrobe system AMS is a simple and variable solution for your 
wardrobes, living rooms or commercial spaces. The system consist 
of a upright profi le on which you can put different design cover pro
fi les or use an economical upright profi le O3609. Accessories are 
mounted directly to the side of upright profi le and are allowed to be 
fl exibly positioned as required. There is also a possibility to put a pa
nel to the recess on the side of the profi le and make wooden or glass 
partition.

Podrobný katalog systému AMS je možno stáhnout z našich stránek
www.alfastyl.cz v sekci „ke stažení“.

Detailed catalogue of system AMS is able to download from our site
www.alfastyl.cz in section „download“.
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VYBAVENÍ ŠATEN – SYSTÉM AMS
WARDROBE ACCESSORIES – SYSTEM AMS

Komponenty / accessories:

Nosné profi ly / upright profi le:

O3612
rohová spojka 45°

corner joint 45°

O3620
podpěra na dřevěnou policipár

pair of shelf brackets

O3621
podpěra na skleněnou policipár

pair of glass shelf brackets

O3611
výškově stavitelná nožka

fl oor fastening

O3614
rohová spojka 45° pro PE

corner joint 45°

O3610
montážní prvek ke stěně a stropu

wall fi xing bracket

O3600
konstrukční profi l PP 3m

upright profi le PP 3m

O3623
úchyt na oválnou tyč

oval rail support

O3606
úchyt na kruhovou tyč

round rail support

O3613
rohová spojka 90°

joint 90°

O3605
šatní tyč kruhová Ø 25 mm
round hanging rail Ø 25 mm

O3622
šatní tyč s těsněním

hanging rail with gasket

O3601
krycí profi l půlkruh

cover profi le semicircular

O3603
krycí profi l konkávní

cover profi le concáve

O3602
krycí profi l plochý
cover profl e fl at

O3604
krycí profi l transparentní
cover profi le transparent

O3609
konstrukční profi l PE 3m 

upright profi le PE 3m
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CELOSKLENĚNÉ DVEŘE A STĚNY
GLASS DOORS AND WALLS

Skleněné dveře a stěny:
Dodáváme celoskleněné stěny či dveřní křídla, která se využívají jako moderní prostředek 
k nerušivému oddělení prostorů. Jejich průhlednost či průsvitnost výrazně nenaruší pro
stor jako klasická pevná stěna, proto jsou velmi oblíbené do rodinných domů, kanceláří, 
recepcí a dalších míst. 

Celoskleněné stěny mohou obsahovat jak skleněné otvíravé dveře, tak i skleněné po
suvné dveře. Skleněné dělící stěny se vyrábí z tvrzeného skla síly 8  15 mm o různých 
rozměrech a tvarech dle požadavku investora. Pro naše realizace používáme výhradně 
značkové kování DORMA, GEZE či P&M.

Skleněné dveře či příčky dodáváme jako materiál dle výkresové dokumentace zákazníka 
nebo jsme schopni zajistit zaměření, dopravu a montáž po celé ČR.

Pro dělící stěny používáme skla:
 čirá, extra čirá
 skla satinovaná,
 skla barvená ve hmotě Planibel,
 skla s potiskem 
 skla pískovaná dle předlohy 

Dodáváme:
 skleněné stěny
 sprchové kouty
 skleněné posuvné dveře
 skleněné otvíravé dveře



39

Systém KREATOR
Systém dělících příček byl navržen pro jednoduché a účelné rozdělení vnitřních 
prostor interiéru. Jeho praktičnost ho předurčují pro použití v kancelářích, veřejných 
WC, hotelech či komerčních prostorách. Systém umožňuje jednoduchou kombina
ce laminátových desek 18 mm a skla tloušťky 4 a 6 mm. Kompletní stěny, paravany 
Vám jsme schopni připravit na míru nebo Vám dodáme profi ly v délce 3000 mm.

Partition system allows tof the simple arrangement of interior spaces. Its practical 
qualities allow it to be used in offi ces, shops, hotels, public WC or commercial 
spaces. The system allows for the easy combination of 18 mm laminatd chipboards 
and 4 or 6 mm glass. We produce complete partition walls or offer profi les in bars 
plus all necessary accessories.

Možné použití systému Kreator /
usage tips for Kreator:

vybavení šaten / wardrobe 

poličky / shelves

kancelářské boxy / offi ce boxes

kabinky WC / WC cabin

dělící příčky / partition walls

paravany / 

reklamní konstrukce / advertising structures

Podrobný katalog systému KREATOR je možno 
stáhnout z našich stránek www.alfastyl.cz v sekci 
„ke stažení“.

Detailed catalogue of system KREATOR is able to 
download from our site www.alfastyl.cz in section 
„download“.

Stavební prvky / rack profi les

Adaptér pro 4, 6, 10 mm panel / 
suport for 4, 6, 10 mm panel

Ukázky montáže / mounting instructions:

Rektifi kace / adjustment:

24

16

18

24

32

18 27

36

18

40

31

18

24

33

18

39

39

18

54

39

18

54

54

18

18

15

10

18

26

10

O4001 O4002 O4003

O4004 O4005 O4006
Uchycení desky / 

panel mouning
Uchycení do zdi / 

wall mouning
Uchycení skla / glass 

panel mouning

O4007

O4011

O4008

O4012

16 - 55 mm

O 30/

16 - 55 mm

O 30/

system Kreator jako vybavení šatny / Kreator as wardrobe accessories

system Kreator jako dělící stěna / Kreator as partition wall

DĚLÍCÍ PŘÍČKY
PARTITION SYSTEM

O4021 O4022
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ZENIT – hliníkové interiérové dveře a zárubně 
/ aluminium interior swing door system
Zenit je systém hliníkových profi lů umožňující výrobu dveř
ních křídel a zárubní na míru. Dveře Zenit mohou být jako 
otevírací dveře v úhlu 180st. či 100 st. anebo jako zásuvné 
dveře do stavebního pouzdra. Hliníkové profi ly jsou dostupné 
ve stříbrném eloxu či chemicky dosaženém vysokém lesku. 
Výsledkem jsou interiérové dveře v moderním designu, který 
koresponduje s ostatním vybavením interiéru. Díky telesko
pickým zárubním jsou dveře Zenit přizpůsobivé rozdílným 
tloušťkám stěn (98 – 125 mm). Dveřní křídla mohou být dře
věná nebo hliníková se skleněnou výplní tloušťky 56 mm.

Dveře Zenit jsou vhodné pro interiéry rodinných domů, kan
celáří a také komerčních prostor. Dveře jsou vybaveny klikou 
bez zámku, klikou se zámkem anebo jednostranným zám
kem pro koupelny a WC.

Zenit is a system that allows the construction of aluminium 
door jamb and frame, the high quality level design makes it 
both aesthetically appealing and technically versatile. Alumi
nium profi les are available in silver anode or brill fi nishing. 
Thanks to the telescopic jamb can adapt to various wall 
thicknesses (98 – 125 mm). Doors can be realized in alumini
um / glass or wood.
All of this combined together with an innovative adjustment 
system makes of Zenit an allround product, suitable for 
home, offi ce and public spaces.

V případě zájmu o interiérové dveře ZENIT se na nás obraťte a my Vám 
rádi zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku.
Kompletní katalog k systému ZENIT je volně ke stažení na www.al
fastyl.cz v sekci „ke stažení“. 

Complete catalogue of ZENIT is on our website www.alfastyl.cz in 

section „download“.

INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ
INTERIOR SWING DOOR SYSTEM

Jako posuvné dveře / as sliding doors

Teleskopické
zárubně
98 – 125 mm /
telescopic jamb 

Typ otevírání / opening versions:

Dostupné kování / locking combinations

1 8

ZADNÍ PROFIL ZÁRUBNĚ

TELESCOPIC JAMB

PŘEDNÍ PROFIL ZÁRUBNĚ

STRIKE JAMB

HLINÍKOVÉ DVEŘE SE SKLEM

ALUMINIUM/GLASS DOOR

DŘEVĚNÉ DVEŘE

WOODEN DOOR

180°

100°

Bez zámku
Without deadbolt option.

A

Klíč + otočný zámek

Thumbturn and key 
deadbolt option.

C

Otočný zámek
z jedné strany
One-sided deadbolt with 
thumbturn option.

B

Klíč + klíč

Double key deadbolt 
option.

D



POVRCHOVÁ ÚPRAVA
FINISHINGS

1 Elox přírodní

Anodized aluminium

Elox přírodní
kartáčovaný

Anodized aluminium
brushed

2

Imitace nerezi (inox)

Imitation of stainless steel

Imitace nerezi (inox) světlý

Imitation of stainless steel 
light

Zlatý satém
kartáčovaný

Gold anode brushed

3

3S

4

5

6

7

Bronz kartáčovaný
a leštěný

Bronz anode brushed
and polished

Černý kartáčovaný
a leštěný

Black anode brushed
and polished

8

Brill (imitace chromu)

Brill (chrome imitation)

Brill kartáčovaný

Scotch brill

Vydal / Published: Alfa Styl, s.r.o. © 2012

Použité obrázky a fotografi e jsou ilustrační. Technická řešení a rozměrové údaje u výkresů 
jsou nezávazné, změny vyhrazeny. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

Pictures and photos used in this catalogue are illustrative. We reserve the right to make 
any technical changes and innovations.
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