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INSPIRACE na cestách

global INSPIRATION 
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Roman Ulich

navrženo pro maximální funkčnost, jednoduchost linií a dominantní vzhled

designed to be maximally functional, with simplicity of contours and dominant look
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Stavby Mayů jsou nadčasové,
okouzlují elegancí a jednoduchostí tvarů,
které přetrvaly století a inspirují nás dodnes.

Mayan structures are timeless, they charm  
us with their elegance and their simple design,
that have endured centuries and still inspire us.

„komplex – město Mayů“
„complex – a Mayan city”
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MAYA
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nadčasová timeless

MAYA MAYA



16 17

SNi matný nikl – broušeno
matt nickel – ground

TiN-B titan braun mat
titanium brown matt TiN-C titan chrom mat

titanium chrome matt

okenní kování
window fittings

WC in WC ex

madlo
grip

material: masivní mosaz
povrch: SNi, TiN-C, TiN-B
záruka: SNi – 5 let
             TiN-C, TiN-B – 15 let

material:  massive brass
surface:  SNi, TiN-C, TiN-B
guarantee:  SNi – 5 years
             TiN-C, TiN-B – 15 years
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TUKAN je ve svém prostředí atraktivní,
vzhledem dominantní – jen s malou
možností přehlédnutí ...

TOUCAN is attractive in its environment,
its look is dominant – hardly possible
to be overlooked…

„tukan v džungli“
„a toucan in the jungle“
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TUKAN
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dominantní dominant

TUKAN TUKAN
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okenní kování
window fittings

WC in WC ex

material: masivní mosaz
povrch: SNi, TiN-C, TiN-B
záruka: SNi – 5 let
             TiN-C, TiN-B – 15 let

material:  massive brass
surface:  SNi, TiN-C, TiN-B
guarantee:  SNi – 5 years
             TiN-C, TiN-B – 15 years

SNi matný nikl – broušeno
matt nickel – ground

TiN-B titan braun mat
titanium brown matt TiN-C titan chrom mat

titanium chrome matt

madlo
grip
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TiN-B  titan braun mat

vyvinut speciálně jen pro řadu kování
DESIGN 2009. Měnící se povrch přecházející
přes spektrum hnědých odstínů a končící na

hranách klik až u hluboké tmavé barvy lze
jen těžko definovat. Pod různým úhlem, pod

různým osvětlením, pod různou intenzitou
se barva vždy mění … jedno ji však zůstává

– pořád je vyjímečná.

TiN-B  titanium braun mat

Surface developed exclusively for our 
new range of fittings DESIGN 2009. The 

surface changes its colour, oscillating from 
a spectre of shades of brown to hard-to-de-
fine deep dark colour on the handle edges.

Viewed from different angles, under diff-
erent illumination and in light of different 

intensity the colour shades keeps changing, 
however it never changes in one respect… 

it is always exceptional.
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TOreRO je vždy elegantní – při každém 
pohybu, v každé situaci i když ostrý  
roh býka může každým okamžikem 
způsobit hlubokou ránu…

TOreRO is always elegant – in every movement,  
in every situation even when  
the bull’s horns threaten to deal  
a fatal blow any second…

„tanec torera“
„torero’s dance“
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TORO
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elegantní elegant

TORO TORO
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okenní kování
window fittings

material: masivní mosaz
povrch: SNi, TiN-C, TiN-B
záruka: SNi – 5 let
             TiN-C, TiN-B – 15 let

material:  massive brass
surface:  SNi, TiN-C, TiN-B
guarantee:  SNi – 5 years
             TiN-C, TiN-B – 15 years

WC in WC ex

SNi matný nikl – broušeno
matt nickel – ground

TiN-B titan braun mat
titanium brown matt TiN-C titan chrom mat

titanium chrome matt

madlo
grip
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Barbora Škorpilová
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Nadčasová elegantní dřevěná klika, kterou je potěšení vzít do ruky.
Má elementární tvarování a přirozenou schopnost dobře stárnout s interiérem. 

Timeless and elegant wooden door handle.
With elementary shape and natural ability to age along with the interior.



bělený dub / bleached oak

teak / teak

dub / oak

jilm / elm

ořech / walnut
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SNi 

TiN-K

TiN-CTiN-B

matný nikl + Alu kompakt
matt nickel + Alu compact

titan černá mat + jilm
titanium black matt + elm

titan chrom mat + dub
titanium chrome matt + oak

titan braun mat + teak
titanium brown matt + teak

okenní kování
window fittings

madlo
grip

material: masivní mosaz
povrch: SNi, TiN-C, TiN-B, TiN-K
záruka: SNi – 5 let
             TiN-C, TiN-B, TiN-K – 15 let

material:  massive brass
surface:  SNi, TiN-C, TiN-B, TiN-K
guarantee:  SNi – 5 years
             TiN-C, TiN-B, TiN-K – 15 years
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bezpečnostní rozeta
security rosette

madlo MIMOLIMIT
grip MIMOLIMIT

DOPLŇKY
ACCESSORIES

matný nikl
matt nickelSNi

  titan braun mat 
titanium brown matt TiN-B
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  titan černá mat 
titanium black matt 

  titan chrom mat 
titanium chrome matt

  titan braun mat 
titanium brown matt 

matný nikl
matt nickelTiN-K TiN-C TiN-BSNi

pant METRIK
hinge METRIK

material: ocel
povrch: SNi, TiN-C, TiN-K
záruka: SNi – 5 let
             TiN-C, TiN-B – 15 let

material:  steel
surface:  SNi, TiN-C, TiN-K
guarantee:  SNi – 5 years
             TiN-C, TiN-K – 15 years
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE FUNKCE
THE MOST IMPORTANT THING ON FITTING IS ITS FUNCTION

systém dvojitých pružin s garantovanou životností 
100 000x otevření

a system of double springs with guaranteed  
lifespan of  a 100.000 openings

nálitky a pouzdra proti pootáčení rozet a následně 
celého kování 

casings prevent rosettes and fittings from rotating

pružiny zapouzdřeny v plastových naváděcích 
drážkách pro velmi tichý chod kování

...the springs are encased in plastic guiding groo-
ves for extremely silent functioning

konstrukce nacvakacích rozet s přesností 0,05mm 
bez možnosti samovolného uvolnění

…construction of click-on rosettes with pinpoint 
accuracy of 0,05 mm without a chance  
of spontaneous loosening

konstrukce prošroubování a zajištění
rozebíratelným gelem proti samovolnému uvolnění

a system of screws and use of demountable gel 
preventing spontaneous loosening

patentovaný systém prokluzu, který zabraňuje 
přílišnému dotažení rozet a tím zamezí popraskání 
dýhy dveří (dotahovaný šroub se začne na druhé 
straně dveří pootáčet)
a patented slip system preventing the rosettes 
from being over-tightened and thus preventing the 
door coating from cracking (tightened screw starts 
to slide-turn on the other side of the door)

zajišťovací červík s nosem, který roztáhne a pevně 
fixuje funkční čtyřhran

a set screw tightly fixes the functional axis  
of the handle 

trojnásobná fixace funkčního čtyřhranu zamezující 
hýbání kliky
 
…triple fixation of the functional axis of the handle 
prevents its loosening
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