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Upínací šrouby
se nacházejí vzadu
za řeznými břity - v

místě chráněném
před prachem a je

tak zabráněno
jejich zanesení

pryskyřicí.

Upínání přímo
napětím v tahu

Nůž je radiálně
polohován precizně
obrobenou dosedací
plochou a axiálně
přesným válcovým
kolíčkem.
Toto umožňuje
velmi přesnou a
rychlou výměnu
nožů bez pomoci
nastavovací
měrky.

Samostředící 
upínací systém 

Upínací klín je
spojen s tělem
nástroje pomocí
válcového kolíčku a
je tak zabráněno
vypadnutí upínky
během výměny nože
a je tak umožněno
jednoduché a rychlé
upnutí nože.

Rychlá výměna 
nožů

Upínací šrouby procházejí
tělem nástroje, nožem a

upínacím klínem -
zaručují tak plnou

bezpečnost uživatele.
Profilové upínací klíny 

odpovídají přesně profilu
nožů a zaručují proto

upnutí větší upínací
sílou a vyšší bezpečnost

- větší odolnost proti
prasknutí profilového

nože.

Bezpečnost
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VYSOKORYCHLOSTNÍ  
CNC OBRÁBĚNÍ - 
HSK  KUŽEL  
S  HYDROUPÍNÁNÍM          

ŘEZNÁ  RYCHLOST   

999000 m/s   



TTTlllooouuušššťťťkkkaaa   ssskkklllaaa   222444mmmmmm---aaarrrgggooonnn
Ug:  1,1 W/m²K
Uf nahoře: 1,18 W/m²K
Uf dole: 1,28 W/m²K

TTTlllooouuušššťťťkkkaaa   ssskkklllaaa   333666mmmmmm---aaarrrgggooonnn
Ug:  0,7 W/m²K
Uf nahoře: 1,15 W/m²K
Uf dole: 1,25 W/m²K

Uw - hodnota:  1,22 W/m²K

Uw - hodnota  0,98 W/m²K

TTTlllooouuušššťťťkkkaaa   ssskkklllaaa   222444mmmmmm---aaarrrgggooonnn
Ug: 1,1 W/m²K
Uf nahoře: 1,22 W/m²K
Uf dole: 1,39 W/m²K

TTTlllooouuušššťťťkkkaaa   ssskkklllaaa   333666mmmmmm---aaarrrgggooonnn
Ug:  0,7 W/m²K
Uf nahoře: 1,18 W/m²K
Uf dole: 1,36 W/m²K

Uw - hodnota: 1,25 W/m²K

Uw - hodnota:  1,09 W/m²K

Rozměr okna 1,23x1,48 m – dvoukřídlé Rozměr okna 1,23x1,48 m – dvoukřídlé
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IV 78/78 Dřevěné okno
Polodrážka v rámu 24/30/35 mm, 
osová vzdálenost drážky kování 13 mm,
dekompresní komora 25/30 mm, 
mezera mezi křídlem a rámem 12 mm,
okapnice Gutmann Spree, Alto Nova, 
Bug.
Hloubka zapuštění skla 20 mm.
Volitelně přesazená zasklívací lišta.
2- čep, shodné dělení čepování
na rámu a křídle - možnost
spojování křídlových a rámových 
prvků.
Shodné těsnění středové a v naléhávce
křídla.
Typ těsnění v naléhávce křídla volitelný.
Softline R6, volitelně R3.
Nástrojové sady volitelně dělené
z důvodu jednoduššího přeseřízení na
jinou šířku okna.
Změna vnitřní profilace rámu na 20°,
rovnou nebo profilovou variantu jen
pomocí výměny nožů. 
Změna vnitřní profilace křídla na 20°, 40° 
nebo profilovou variantu jen pomocí
výměny nožů. 

              
HA 78/78 Dřřřevvvohliníííkové 
okno          
Přesazení křídla vůči rámu 18, 
volitelně 16 mm.
Vhodné pro systémy různých výrobců.
Vhodné pro plošně přesazené nebo v
jedné rovině ležící dřevohliníkové
systémy.
HA 78/78  2 - čep.
Nástrojové sady volitelně dělené
z důvodu jednoduššího přeseřízení na
jinou šířku okna a různé systémy.
Možnost změny vnitřní profilace křídla
na rovnou profilaci nebo úkos 20°jen 
pomocí výměny nožů.  



       Rozměr okna 1,23x1,48 m – dvoukřídlé        Rozměr okna 1,23x1,48 m – dvoukřídlé

TTTlllooouuušššťťťkkkaaa   ssskkklllaaa 444444   mmmmmm   aaarrrgggooonnn
Ug: 0,6    W/m²K
Uf nahoře:              1,06  W/m²K
Uf dole: 1,20  W/m²K

TTTlllooouuušššťťťkkkaaa   ssskkklllaaa 444888   mmmmmm   aaarrrgggooonnn
Ug:  0,5 W/m²K
Uf nahoře:      1,06 W/m²K
Uf dole:                  1,20 W/m²K

Uw - hodnota:  0,89 W/m²K

Uw -hodnota:  0,83 W/m²K

TTTlllooouuušššťťťkkkaaa   ssskkklllaaa 444444   mmmmmm   aaarrrgggooonnn
Ug: 0,6 W/m²K
Uf nahoře: 1,04 W/m²K
Uf dole: 1,04 W/m²K

TTTlllooouuušššťťťkkkaaa   ssskkklllaaa 444888   mmmmmm   aaarrrgggooonnn
Ug: 0,5 W/m²K
Uf nahoře: 1,04 W/m²K
Uf dole: 1,04 W/m²K

Uw - hodnota:  0,88 W/m²K

Uw - hodnota:  0,82 W/m²K

90

3018 24

30

13

90

48 2120

20

18

48 4218,5

18,5

90

90

20

IV 90/90 Dřevěné okno
Polodrážka v rámu 24/30/35 mm, 
osová vzdálenost drážky kování 13 mm,
dekompresní komora 25/30 mm, 
mezera mezi křídlem a rámem 12 mm, 
okapnice Gutmann Spree,
Alto Nova, Bug. 
Hloubka zapuštění skla 20 mm. 
Volitelně přesazená zasklívací lišta.
2- čep, shodné dělení čepování 
na rámu a křídle - možnost
spojování křídlových a rámových
prvků.
Volitelně čepování na 3-čep.
Shodné těsnění středové a v naléhávce 
křídla.
Typ těsnění v naléhávce křídla volitelný.
Softline R6, volitelně R3. 
Nástrojové sady volitelně dělené 
z důvodu jednoduššího přeseřízení na
jinou šířku okna. 
Změna vnitřní profilace rámu na 20°, 
rovnou nebo profilovou variantu jen
pomocí výměny nožů. 
Změna vnitřní profilace křídla na 20°, 
40° nebo profilovou variantu jen pomocí 
výměny nožů. 

            
HA 90/90 Dřevohliníkové          
okno
Přesazení křídla vůči rámu 18, 
volitelně 16 mm. 
Vhodné pro systémy různých výrobců. 
Vhodné pro plošně přesazené nebo v 
jedné rovině ležící dřevohliníkové 
systémy. 
HA 90/90  2-čep. 
Volitelně čepování na 3-čep resp.
2,5 čep.
Nástrojové sady volitelně dělené
z důvodu jednoduššího přeseřízení na 
jinou šířku okna a různé systémy. 
Možnost změny vnitřní profilace křídla 
na rovnou profilaci nebo úkos 20°jen 
pomocí výměny nožů.  



    PORADENSTVÍ     • PRODEJ    • SERVIS V ČR :

Ing.Jindřich Novotný
Pstruhová 423, 391 11 Planá nad Lužnicí  

Česká republika
Tel.: +420 380 427 231  Fax: +420 380 427 232

e-mail: info@stark.cz
www.stark.cz
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