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SKLO
Variabilita, proměnlivost, rozličnost, pestrost,
různorodost… Počet druhů motýlů je sto osmdesát
tisíc. Alespoň jednou jsme nad Gaiou vyhráli – v naší
databance naleznete dvě stě padesát tisíc možností,
jak dokonale potisknout své Grafosklo.

DETAIL ROZHODUJE

3

Sklo je dokonalý materiál pro obklady stěn, dělicí
příčky i zástěny. Dokáže pozdvihnout a propojit
design celého interiéru.
Velkoformátové skleněné desky vyrábíme z jednoho
celistvého kusu a jsou vhodné do všech vnitřních
prostor. Sklo upravené speciální technologií
kalením je bezpečné a snadno udržovatelné.
Je to ideální řešení pro kuchyně, koupelny,
haly a dělicí prvky v architektuře.

4

Filozofií společnosti JAP FUTURE je dodávat na trh stavební
prvky pro komfortní bydlení – ve vysoké kvalitě a s nápaditým
designem.
Společnost nabízí zákazníkům nejen skleněné stěny, celoskleněné
dveře a designové Grafosklo, ale také široký výběr dveřních
systémů otočných i posuvných, nerezové zábradlí, stahovací
schody, interiérová a exteriérová schodiště.
Výrobky JAP jsou dodávány do většiny evropských zemí, do Kanady,
Ruska, Izraele, USA, Mongolska, Kazachstánu, SAE a dalších zemí.
Společnost splňuje vysokou úroveň v procesním řízení a řízení
jakosti v rámci ISO 9001:2016. Část produkce má certifikáty
a zkoušky kvality i ze zahraničí.

5

GRAFOSKLO
SKLO S GRAFICKÝM DEKOREM
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Velkoformátový celoskleněný obklad se zalaminovaným
digitálním tiskem. Unikátní interiérový systém designových
celoskleněných prvků se speciální úpravou a bezpečnostními
prvky. Vhodné pro obklady, dělicí stěny a zástěny.
• Kuchyňské zástěny • Skleněné kuchyňské pracovní desky
• Stolové skleněné desky • Celoskleněné interiérové stěny:
příčky, pevné i posuvné • Dveřní křídla celoskleněná
• Výplně • Skleněné obklady stěn do interiéru • Zábradlí
a schodišťové stupně: zábradelní výplně, celoskleněná
zábradlí
Grafosklo je designové sklo s vnitřním grafickým motivem,
případně zalaminovanou látkou. Je vyráběno buď ve formě jedné
vrstvy skla, používané například na obklady stěn, nebo je zde
varianta sendvičové stavby, využívaná pro téměř všechny další
interiérové skleněné prvky, například stěny, dveře, zábradlí,
balustrády.
Grafosklo je vyráběno z bezpečnostního kaleného skla a má
dva bezpečnostní prvky – kalené sklo a lepené sklo. Díky této
technologii je pevné a odolné vůči nárazu na plochu skla. Pro
výrobu Grafoskla se používá sklo float čiré a sklo float extra
čiré. Dodáváme v provedení kaleném nebo netvrzeném.
Všechny technické detaily včetně přesného zaměření vám
pomůžeme naplánovat a připravit s našimi techniky.
Kalené sklo musí být opracováno (hrany, otvory atd.) před
tepelnou úpravou. Do již vykaleného skla nelze dodatečně
zasahovat, vrtat, řezat, brousit apod.

GRAFICKÉ DEKORY PRO GRAFOSKLO
• originální kolekce vzorů JAP SKLO
• možnost neomezeného výběru motivů a geometrických
vzorů z fotobanky Shutterstock: www.shutterstock.com
• v našem studiu zpracujeme také vaše vlastní motivy
KOLEKCE VYBRANÝCH DEKORŮ VZORNÍK JAP GRAFOSKLO:
• Hexagram • Geometry • Leaves • Botanic • Flamingos
• Concrete • Dots • Stone • Hamilton • Coffee • Art Deco
• Open
ROZMĚRY SKEL
• změřte výšku a šířku plochy pro sklo
• maximální rozměr: 2800 × 1400 mm
POMŮŽEME VÁM
• infolinka: 602 582 708
• sklo@japcz.cz
SPOČÍTÁME TO
• infolinka: 581 587 848
• sklo@japcz.cz

Inspirujte se na našem webu vybranými
dekory a vyzkoušejte konfigurátor:
http://konfig.sklo-jap.cz/
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GRAFOSKLO
KOLEKCE HEXAGRAM

Světlo, prostor a nadčasový
minimalistický design

9

Unikátní prosvětlená atmosféra vašeho domu je přesně tím cílem, který tato
kategorie skel přináší. Ušlechtilé materiály a technicky dokonale vyřešené
detaily, které neruší, ale perfektně slouží.

↓ SH7222

↓ SH4348

↓ SH2090

↓ SH8657

↓ SH1776

↓ SH1393
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↓ SH8543

GRAFOSKLO
KOLEKCE HEXAGRAM

Elegantní a vzdušné propojení

Skleněné posuvné stěny s jemným geometrickým dekorem – elegantní
řešení pro současný trend propojení ložnice s prostorem koupelny.

12

GRAFOSKLO
KOLEKCE HEXAGRAM

Neomezujte se a vneste do místnosti
geometrický vzor
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Geometrický motiv v interiéru je působivý, okamžitě upoutá a oživí
minimalistický design prostoru. Velkoformátové sklo je pro realizaci
geometrických vzorů, kdy je důležitá přesná návaznost, naprosto ideální.
Celistvý skleněný obklad beze spár se navíc velmi snadno udržuje.

↓ SH2296

↓ SH7016

↓ SH7630

↓ SH3351
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GRAFOSKLO
KOLEKCE GEOMETRY

15

↓ SH2701

↓ SH2925

↓ SH1678

↓ SH7825

GRAFOSKLO
KOLEKCE LEAVES

16

GRAFOSKLO
KOLEKCE BOTANIC

17

↓ SH9830

↓ SH4549

↓ SH4313

↓ SH5705

GRAFOSKLO
KOLEKCE FLAMINGOS

18

19

↓ SH3275

↓ CONCRETE 01

GRAFOSKLO
KOLEKCE CONCRETE

↓ SH5708

GRAFOSKLO
KOLEKCE DOTS

20

↓ STONE 01

GRAFOSKLO
KOLEKCE STONE

21

↓ SH5277

Krása přírodního materiálu

Efektní jako přírodní kámen a přitom tak snadné na údržbu! Skleněné
velkoplošné kuchyňské obklady jsou z celistvého kusu, beze spár.
Bezpečnostní Grafosklo stačí jen otřít a je opět dokonale čisté.
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↓ SH2209

↓ SH1445

GRAFOSKLO
KOLEKCE HAMILTON

Dokonalé propojení

Interiér můžete díky technologiím úpravy skla doladit do posledního
detailu. Vyberte sjednocující motiv na průhledné posuvné stěny
a v negativu na neprůhlednou obkladovou desku kuchyně.

↓ SH0884

24
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↓ SH1776

↓ SH9734

GRAFOSKLO
KOLEKCE COFFEE

↓ SH3306

Grafosklo a lakované sklo

Grafosklo se stejným geometrickým motivem pro obložení stěny a barového pultu
působí velmi příjemně. Barevné doladění šedomodrým lakovaným sklem dodá
interiéru ještě více jasu.
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↓ SH0194

↓ SH5446

↓ SH4355

↓ SH4299

GRAFOSKLO
KOLEKCE OPEN

Kavárny, společenské a firemní prostory
s puncem originality

27

Kavárny, společenské a firemní prostory s puncem originality Podpořte charakter
a dynamiku vašeho komerčního prostoru originálním designem a materiálem.
Otevřete se novým nápadům a vytvořte vlastní neopakovatelnou atmosféru.

28

↑ SH2009

GRAFOSKLO
KOLEKCE ART DECO

29

↑ RAL 9005

Art deco v novém

Designově minimalistický, jednoduchý, ale na druhou stranu
velmi okázalý styl. Elegance a sofistikovanost se projevuje ve
špičkovém a dokonalém zpracování.

GRAFOSKLO
A LAKOVANÉ SKLO

Tabule na psaní

Kombinujte v interiéru grafosklo s lakovaným sklem. Díky
originálně pojatému menu bude vaše nabídka každý den
aktuální. Využijte naplno vše, co vám velkoformátové sklo
může poskytnout.

31

LAKOVANÉ SKLO
JEDNOBAREVNÉ SKLO

Luxusní velkoformátový celoskleněný obklad v téměř
neomezené barevné škále podle vzorníků RAL, NCS, případně
RAL se zlatou nebo stříbrnou perletí. Dokonale vyladíte celý
interiér bytu, komerčních i společenských prostor. Vhodné
pro interiérové obklady.
• Interiérové obklady • Obklad kuchyní i koupelen
• Výplň rámečků nábytkových dvířek • Stolové desky
• Pracovní desky kuchyní
Luxraff - speciálně upravené sklo, které je velmi odolné a nelze
jej poškrábat. Má jen 10mm tloušťku, je v provedení float. Barva
tohoto skla je neprůhledná. Je lakováno tzv. mokrou barvou.
Sklo je jednopohledové a není určeno k prosvícení.

BAREVNÁ KOLEKCE
• vzorník RAL K7
• vzorník NCS
• RAL K7 + zlatá perleť
• RAL K7 + stříbrná perleť

Tloušťka použitého skla může být od 3 do 12 mm.
Lakujeme skla: float, extra čiré, planibel, satináto.
Dodáváme v provedení kaleném nebo netvrzeném. Tepelná
odolnost kaleného skla je 200 °C.
Všechny technické detaily včetně přesného zaměření vám
pomůžeme naplánovat a připravit s našimi techniky.
Kalené sklo musí být opracováno (hrany, otvory atd.) před
tepelnou úpravou. Do již vykaleného skla nelze dodatečně
zasahovat, vrtat, řezat, brousit apod.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR
• 2000 × 3200 mm
KOLEKCE VYBRANÝCH DEKORŮ
• Darkness
• Live

32

↑ bílá RAL 9003
modrá NCS S 1040-B

LAKOVANÉ SKLO

Zářivá čistota

Nemocnice, lékárny, dentální kliniky, wellnes prostory, kliniky
kosmetické medicíny, bazény, lázně, veřejné sauny. Všechna tato
prostředí spojuje náročnost na hygienu.
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Velkoformátové sklo je dokonalý materiál pro zdravotnické a wellnes interiéry
nejen pro snadnou údržbu díky velkým formátům beze spár, ale navíc pro
nenahraditelné světelné vlastnosti. Dělící skleněné stěny mohou podle použité
technologie opracování skla vnést do prostoru spoustu lehkosti a světla, a přesto
zajistit potřebnou diskrétnost.
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↑ RAL 9005

LAKOVANÉ SKLO
KOLEKCE DARKNESS
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↑ RAL 9005

Koupelna v pánském stylu

Dopřejte si ryze mužskou záležitost. Jednoduchost, elegance,
barevná střídmost a především, díky velkoformátovému
celistvému sklu beze spár, jen minimální námaha při úklidu.

LAKOVANÉ SKLO
KOLEKCE DARKNESS

Krása temných barev

V moderním bytě minimalistického stylu nemůže scházet
šatna. Ušlechtilé lakované sklo v temných barvách je to pravé,
co podtrhne váš styl.

36

↓ NCS S 5030-R80B

↓ NCS S 0565-G50Y

FENSTERGRAU
↓ RAL 7040

↓ RAL 080 70 05

LAKOVANÉ SKLO
KOLEKCE LIVE

Praktičtější to už být nemůže

37

Krásný barevný odstín celistvé skleněné obkladové desky a nikde žádná spára.
Absolutně nenáročná údržba, protože celá obkladová deska je z jednoho kusu
skla. I po nejnáročnějším vaření stačí jednoduše setřít. Tak si to užijte.

CREATIVE METALLIC
LAKOVANÉ SKLO S METALICKÝM EFEKTEM

39

Luxusní velkoformátový celoskleněný obklad se specifickým
kovovým vzhledem v široké barevné škále. Soukromé,
komerční i společenské prostory získají díky těmto
kultivovaným metalickým tónům neopakovatelnou atmosféru.
Vhodné pro interiérové obklady.
• Interiérové obklady • Obklad kuchyní i koupelen
• Výplň rámečků nábytkových dvířek • Stolové desky
• Pracovní desky kuchyní
Luxraff - speciálně upravené sklo, které je velmi odolné a nelze
jej poškrábat. Má jen 10mm tloušťku, je v provedení float. Barva
tohoto skla je neprůhledná. Je lakováno tzv. mokrou barvou.
Sklo je jednopohledové a není určeno k prosvícení.

BAREVNÁ KOLEKCE
• Creative metallic vzorník
MAXIMÁLNÍ ROZMĚR
• 2000 × 3200 mm

Tloušťka použitého skla může být od 3 do 12 mm.
Lakujeme skla: float, extra čiré, planibel, satináto.
Dodáváme v provedení kaleném nebo netvrzeném. Tepelná
odolnost kaleného skla je 200 °C.
Všechny technické detaily včetně přesného zaměření vám
pomůžeme naplánovat a připravit s našimi techniky.
Kalené sklo musí být opracováno (hrany, otvory atd.) před
tepelnou úpravou. Do již vykaleného skla nelze dodatečně
zasahovat, vrtat, řezat, brousit apod.

KOLEKCE VYBRANÝCH DEKORŮ
• Living Space
• Gold
• Professional

40
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↓ MM35 MOCCA

↓ MM27 WATER

CREATIVE METALLIC
KOLEKCE LIVING SPACE

Nechejte zazářit váš interiér

Minimalistický design s maximálním nárokem na kvalitu. Vybírejte z barevné
škály vzorníku Creative Metallic.

↓ MM07 SINAI
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↓ MC35 CACAO

CREATIVE METALLIC
KOLEKCE GOLD

43

↓ MC07 SUNFLOWER

Podmanivá krása skla pozdvihne váš interiér

Pokud je vaším cílem vytvořit atmosféru kultivovaného moderního designu,
pak jsou tyto barevné metalické tóny to pravé pro vás.

44
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↓ MM04 MUD

↓ MC04 COAL

CREATIVE METALLIC
KOLEKCE PROFESSIONAL

Profesionální služby

Kultivovaná barevnost a ušlechtilý vzhled skla s kovovým nádechem navozují
pocit spolehlivosti, důvěry a stability. Kvalita ruku v ruce s elegancí.

MC01
↓ SILVER COARSE
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PÍSKOVANÉ SKLO
Vneste do svého života světlo a dynamickou energii.
Instalujte celoskleněné pískované dveře, velkoformátové
dělicí příčky nebo celoskleněná zábradlí do moderního
vzdušného interiéru. Pokud zařizujete historický interiér,
doplňte jeho půvab a eleganci vhodnými replikami
klasických vzorů.
• Celoskleněné interiérové stěny • Celoskleněné dveře
• Zábradlí – zábradelní výplně, celoskleněná zábradlí
• Výplně dveří a nábytkových rámečků
V našem studiu vám můžeme pomoci s výběrem a rozpracováním
vhodného motivu. Můžete využít pískování velkých geometrických ploch, ale i velmi jemných vzorů. Můžete si vybrat také
elegantní tónovaná skla. Vhodné pro stěny, zástěny, celoskleněné dveře. Tato technologie se nehodí pro obklady stěn.

KOLEKCE
• originální kolekce vzorů ve vzorníku
• možnost neomezeného výběru motivů z fotobanky
Shutterstock v našem studiu
• v našem studiu zpracujeme také vaše vlastní motivy

Pískování je mechanické opracování skla, při němž dochází
k otryskávání skla proudem jemného písku, a tím se vytvoří
matný, hedvábně strukturovaný povrch skla.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR
• 1600 × 2800 mm

Pro zvýšení mechanické a termické odolnosti se pískované
sklo vykalí a ošetří nanolakem.
Údržba námi dodávaného pískovaného skla je snadná.
Všechny technické detaily včetně přesného zaměření vám
pomůžeme naplánovat a připravit s našimi techniky.
Kalené sklo musí být opracováno (hrany, otvory atd.) před
tepelnou úpravou. Do již vykaleného skla nelze dodatečně
zasahovat, vrtat, řezat, brousit apod.

SPECIALITY
• pískujeme čiré sklo, ale i planibel
• hnědý, šedý a satináto (Matelux)
• 3D motiv – oboustranné opískování grafického motivu
na skle působí opticky prostorovým dojmem
• možnost použít barevný nanolak

48
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↓ SH4369

PÍSKOVANÉ SKLO

Diskrétní zóny a spousty světla

Velkoformátové pískované sklo vám dokáže poskytnout obojí
díky hebkému povrchu opískované plochy, která propouští
světlo, ale není průhledná.

PÍSKOVANÉ SKLO

Prosvětlená schodiště a chodby

Prosvětlená schodiště a chodby. Prosklené plochy s pískovaným
vzorem působí fascinujícím dojmem a vnesou do interiéru
mnoho přirozeného světla.

50

PÍSKOVANÉ SKLO
KOLEKCE HEXAGRAM

Elegantní pískování tónovaných skel

51

↓ SH3500

↓ SH2828

↓ SH4514

↓ SH1603

↓ SH7222

↓ SH3466

Můžete se rozhodnout pro netradiční dekorativní prvek – pískované tónované
sklo. Pískujeme čiré sklo, ale i planibel hnědý, šedý a satináto (Matelux).

52

↑ SH6436

PÍSKOVANÉ SKLO

↑ SH6436 negativ
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↑ SH4231

↑ SH4231 negativ

↑ SH8874

↑ SH8874 negativ
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↑ SH5708

↑ SH5708 negativ

↑ SH3466

↑ SH3466 negativ

PÍSKOVANÉ SKLO

55

↑ SH4514

↑ SH4514 negativ
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↑ SH2925

PÍSKOVANÉ SKLO

↑ SH2925 negativ
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↑ SH4440

↑ SH4440 negativ

↑ SH1689

↑ SH1689 negativ

VZORNÍKY
DEKORY, MOTIVY A BARVY

59

Na následujících stranách najdete vzorník motivů pro zjednodušení práce při výběru dekorů, barev a technologických
úprav skla. Najdete zde vybrané tipy na zajímavé dekory
Grafoskla, odstíny barev RAL, NCS, Creative Metallic, a také
vzorů pro pískované sklo.
Nechejte se inspirovat uvedenými vzory, případně využijte
námi nabízené možnosti výběru dekorů na stránkách
www.shutterstock.com.
Rádi vám s našimi specialisty pomůžeme.

60

GRAFOSKLO
KOLEKCE HEXAGRAM

61

Výrobce si vyhrazuje právo změn ve výrobcích
a v propagačních materiálech.

↓ SH7222

↓ SH4348

↓ SH2090

↓ SH8657

↓ SH4572

↓ SH2296

↓ SH7016

↓ SH7630

↓ SH3466

↓ SH8028

↓ SH1603

↓ SH3351

↓ SH8874

↓ SH8249

↓ SH8211

↓ SH1516

↓ SH4231

↓ SH2935

↓ SH7205

GRAFOSKLO
KOLEKCE BOTANIC
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↓ SH4313

↓ SH0927

↓ SH7083

↓ SH5560

SH9830
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GRAFOSKLO
KOLEKCE FLAMINGOS

↓ SH4549

↓ SH5504
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GRAFOSKLO
KOLEKCE GEOMETRY

↓ SH5705

↓ SH8710

↓ SH2701

↓ SH1678

↓ SH4358

↓ SH8689

↓ SH1223

↓ SH5487

↓ SH5502

↓ SH9020

↓ SH1429

↓ SH3114
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GRAFOSKLO
KOLEKCE LEAVES

67

SH3326

↓ SH7825

↓ SH8476

↓ SH6825

↓ SH8370

↓ SH8230

↓ SH2102

↓ SH6651

↓ SH5778

GRAFOSKLO
KOLEKCE CONCRETE

CONCRETE 01

68
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GRAFOSKLO
KOLEKCE STONE

STONE 01

SH5277
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GRAFOSKLO
KOLEKCE DOTS

71

GRAFOSKLO
KOLEKCE COFFEE

↓ SH3275

↓ SH5708

↓ SH2422

↓ SH1776

↓ SH9734

↓ SH3306

↓ SH8459

↓ SH0800

↓ SH6497

↓ SH1838

↓ SH5794
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GRAFOSKLO
KOLEKCE OPEN

↓ SH0194

↓ SH5446

↓ SH4355

↓ SH7051

↓ SH0577

↓ SH3505

↓ SH1734

↓ SH3129

73

GRAFOSKLO
KOLEKCE DECO

↓ SH2009

↓ SH9813

↓ SH8874

↓ SH3696

↓ SH4299

↓ SH2828 NEGATIV

↓ SH2828 POZITIV

↓ LOBBY 01

↓ SH2065

↓ SH9249

↓ SH1747

↓ SH3810

↓ SH7012

↓ SH9394

74

GRAFOSKLO
KOLEKCE HAMILTON

75

GRAFOSKLO
KOLEKCE ABSTRACT

↓ SH2209

↓ SH1445

↓ SH0884

↓ SH7030

↓ SH6927

↓ SH8398

↓ SH2947

↓ SH2334

↓ SH8571

↓ SH3131

76

GRAFOSKLO
KOLEKCE STRIPES

↓ SH7821

77

↓ SH2426

SH2173

↓ SH4919

↓ SH2688

GRAFOSKLO
KOLEKCE PINEAPPLE

78

79

↓ SH6371

↓ SH0054

↓ SH6095

↓ SH0988

SH4527

80

GRAFOSKLO
KOLEKCE NATURE

81

GRAFOSKLO
KOLEKCE CHILDREN

↓ SH7568

↓ SH4255

↓ SH0006

↓ SH8652

↓ SH8658

↓ SH6145

↓ SH6438

↓ SH0422

↓ SH7696

↓ SH2446

↓ SH2599

↓ SH0368

↓ SH3437

↓ SH9448

↓ SH6746

↓ SH6508

↓ SH7779

↓ SH4533

↓ SH7043

82

LAKOVANÉ SKLO
KOLEKCE LIVE

83

Barvy laků jsou orientační. Standardně dodáváme podle
vámi vybraného odstínu ze vzorníků RAL K7, NCS,
RAL K7 + zlatá perleť a RAL K7 + stříbrná perleť.

↓ NCS S 0565-G50Y

NCS S 3030-Y30R

↓ FENSTERGRAU RAL 7040

↓ RAL 080 70 05

NCS S 5030-R80B

84

LAKOVANÉ SKLO
KOLEKCE DARKNESS

RAL 9005

85

LAKOVANÉ SKLO
KOLEKCE BASIC

↓ S2010-G80Y

↓ S3010-R90B

↓ S2040-Y50R

↓ S2060-Y

↓ S2020-G50Y

↓ S5030-Y10R

↓ S2040-R90B

↓ S1040-R90B

↓ S4020-Y30R

↓ RAL 1013

RAL 7016

CREATIVE METALLIC
KOLEKCE LIVING SPACE

87

CREATIVE METALLIC
KOLEKCE GOLD

Barvy metalických laků jsou orientační.
Standardně dodáváme podle vámi vybraného
odstínu ze vzorníku Creative Metallic.

↓ MM35 MOCCA

MC35 CACAO

↓ MM27 WATER

↓ MM07 SINAI

MC07 SUNFLOWER

88

CREATIVE METALLIC
KOLEKCE ARCHITECT

MC33 PORCINO

89

MC09 CHAMPAGNE

↓ CU03 HIGHLAND

↓ MF04 SHADOW

↓ MC36 COFFEE

↓ MM33 CONCRETE

↓ CU02 COIN

↓ MM03 CARBON

↓ MM36 SLUDGE

↓ MM16 ROMA

90

CREATIVE METALLIC
KOLEKCE PROFESSIONAL

MM04 MUD

MC04 COAL

91

MC01 SILVER COARSE

MM11 PRAGUE

92

PÍSKOVANÉ SKLO

93

Výběr motivů pro pískování je specifický. Využít můžete také
vhodné lineární vzory z kolekcí GRAFOSKLO.

↓ SH8689

↓ SH4369

↓ SH7568

↓ SH2925

↓ SH2828

↓ SH4440

↓ SH7083

↓ SH7825

POZNÁMKY

94

95

SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM
JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67
750 02 Přerov III – Lověšice
+420 581 587 811
jap@japcz.cz
www.japcz.cz

SHOWROOM PRAHA
Českomoravská 183/27
(Sykora Home)
190 00 Praha 9 – Vysočany
+420 725 528 343
obchod@japcz.cz
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