Produktový list
Název produktu:

Samonosný systém - STF 1

Použití:

pro montáž na rám okna nebo stěnu s přiznaným (vyjímatelným)
vodícím profilem

Přednosti:
-

rychlá montáž žaluzií a nižší náklady na montáž
možnost vyrobení žaluzií dle rozměrů oken, není nutno čekat až na dokončení fasády
možnost montovat žaluzie na okna již u výrobce oken
velká variabilita systému (montáže s krycím plechem, bez krycího plechu nebo s krytem
ISO-KASTL)
volitelná vzdálenost žaluzie od okna díky distančním (rozšiřovacím) profilům

Samonosný systém STF 1 je určený pouze pro žaluzie s vodícími kolíky.

STF 1 – Systém s krycím plechem nebo
krytem ISO-KASTL

STF 1 – Systém bez krycího plechu
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nosný držák STF bez krytu
Obr.1

nosný držák STF s krytem

Obr. 2
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Technické parametry
pro venkovní žaluzie se samonosným systémem STF 1:
šířka

60 - 230 cm

výška

max 350 cm

ovládání žaluzie
max celková
plocha žaluzie

motor
8 m2

provedení žaluzií

u žaluzií o šířce nad 230 cm musí být systém doplněn o
dodatečné kotvení horního profilu do stropu nebo na stěnu
výškou žaluzie se rozumí vzdálenost od horní hrany držáku
č. 1 po konec lamely v zavřeném stavu
bez dodatečného kotvení horního profilu žaluzie

12 m2
s dodatečným kotvením horního profilu žaluzie
žaluzie má VŽDY dvě samonosná vodítka

U tohoto typu žaluzií nelze spojovat několik žaluzií na 1 motor a nelze použít jiný vodící profil.

Komponenty:
držáky žaluzie

standardně dodáváme držák č. 1
(u tohoto typu žaluzie nedoporučujeme použití držáků č. R1)

lamely

hliníkové, vyválcované do tvaru C, Z, S nebo F včetně vodících kolíků, barva
dle vzorníku NEVA
(pozn.: z důvodu použití masivních vodících profilů jsou lamely o 76 mm
kratší než je šířka žaluzie, tj. 38 mm z každé strany).

horní profil

o 80 mm kratší, než je celková šířka žaluzie
materiál – pozinkovaná ocel 56x58 mm, popř. hliník 57x58 mm

krycí plech

ohýbaný plech je dodáván včetně boků a nosných držáků STF. Tloušťka
plechu 2 mm, barva RAL nebo elox.

vodící profily

viz str.3
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Vodící profily STF 1
-

materiál: extrudovaný hliník, lakovaný v barvě dle RAL
skládá se ze dvou a více částí - viz. obrázek č. 3:
o vodící profil STF1 (tělo) - tvoří základ samonosného systému STF 1
o distanční (rozšiřovací) profil STF - tento profil není automaticky součástí dodávky,
protože slouží jako nástavec pro dosažení potřebného odsazení vodící lišty od
okna. Používá se v případě, že je nutno osu žaluzie umístit ve vzdálenosti větší než
68 mm od rámu okna. V jedné sestavě lze použít max. 2 distanční profily.
o vodící profil STF1 (vyjímatelný) - profil je doplněný o plastový kedr

Pokud je objednán současně vodící profil (tělo) a distanční profil, jsou oba profily dodávány
zkompletované včetně předvrtaných otvorů pro upevnění vodící lišty na rám okna.
Na vyžádání lze spodní část všech vodících profilů seříznout v úhlu 4 stupňů.

STF 1 - Vodící profily

Výkres vodících profilů STF 1
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vodící profil STF 1
(vyjímatelný)
vodící profil
STF 1 (tělo)
distanční (rozšiřovací)
profil STF
Obr. 3

Obr. 4
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Zaměření:
Objednací šířka žaluzie = celková šířka výrobku, včetně vodících profilů STF 1.
Výška žaluzie - způsob měření závisí na typu provedení STF 1 systému (s krycím plechem, s krytem
ISO-KASTL, bez krycího plechu ) – viz str.4-7.

Varianty systému STF 1:
1. s krycím plechem
Výška žaluzie musí být změřena a v objednávce zadána takto:
rozměr „C“ - výška plechu
rozměr „F“- světlá výška okna
Řez systémem STF 1 s krycím plechem:

Legenda
C = výška plechu
F = světlá výška okna
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Typy plechů pro systém STF 1
Plech F11

Plech F21

Plech F30

Plech F31
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B = min 149 mm
Plech F32

Doporučené rozměry:
A = výška paketu
B = min. 139 mm (s výjimkou F30)
C = min. 50 mm
D, E = min. 20 mm
Délka plechu = šířka žaluzie

Plech F33

Tloušťka plechů: 2 mm
Plechy jsou dodávány včetně boků.
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2. s podomítkovým krytem ISO-KASTL
objednací šířka žaluzie = celková šířka výrobku, včetně vodících profilů STF 1
Objednací šířka krytu ISO-KASTL = šířka žaluzie vč. STF 1 profilů + 26 mm (13 mm přesah na
každé straně).
Výška žaluzie - musí být změřena a v objednávce zadána takto:
rozměr „C“ - celková výška krytu ISO-KASTL (včetně tloušťky krytu, tj. 15 mm)
rozměr „F“ - světlá výška okna
Kombinace systému STF 1 s podomítkovým krytem není konstruována jako samonosný
systém, proto musí být podomítkový kryt ISO-KASTL vždy samostatně kotven ke stavbě!
Řez systémem STF 1 s krytem ISO-KASTL:
ISO-KASTL pro STF systém:
Zateplený

B = 185 mm (lišta „U“)
B = 195 mm (lišta „T“)

Nezateplený

B = 165 mm (lišta „U, T“)
zadní lišta krytu ISO-KASTL: ve tvaru "U" nebo "T"
Legenda:
C = výška krytu ISO-KASTL
F = světlá výška okna
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Varianty provedení systému STF 1 s krytem ISO-KASTL:
a) bez izolace se zadní lištou tvaru U

b) s izolací se zadní lištou tvaru U
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3. bez krycího plechu
Objednací šířka žaluzie = celková šířka výrobku, včetně vodících profilů STF 1.
Výška žaluzie - musí být změřena a v objednávce zadána takto:
rozměr „D“ - celková výška systému STF 1 = objednací výška

ŽALUZIE NEVA s.r.o. , Háj 370, 798 12 Kralice na Hané, Česká republika
e-mail: nevapv@nevapv.cz, tel.: +420-582 337 529, www.nevapv.cz

Řez systémem STF 1 bez krycího plechu:

Legenda
D = celková výška systému STF 1
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