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1. Povrchová úprava

Lesklá mosaz

Staromosaz

Bílá mosaz

Antique èerná

mosazný povrch je opatøen ochraným 
tvrdolakem s UV filtrem, který stabilizuje 
odstín mosazi pøed úèinky sluneèního  
záøení. Mosaz je dvousložkový kov, 
který na svìtle bez ochranného UV filtru 
mìní èasem barvu. 

mosazný povrch  je  chemicky upraven  
patinováním a následnì opatøen 
ochranným tvrdolakem. Autentický 
povrch se starým, pùvodním kováním.   
Velice  trvanlivá povrchová úprava

upravený mosazný povrch  do  svìtlého 
odstínu, následnì  opatøen ochranným 
tvrdolakem s UV filtrem.

kov je chemicky patinován   do odstínu 
kováøské èerni, následnì  opatøen 
ochranným  tvrdolakem,  velice trvanlivá  
povrchová  úprava,  dokonale imitující 
kované kování.

1.1. Vyrábìná povrchová úprava

1.2. údržba povrchu kování

vyvarujte se poškrabání povrchu kování kovovými 
pøedmìty, povrch ošetøujte navlhèeným hadøíkem, 
nepoužívejte chemických pøípravkù.

2. Konstrukce kování

2.1. Uchycení ètyøhranu ke klièce

ètyøhran HR6 nebo Hr7 je do ètyøhranu zalit, pøed
vlastním vložením ètyøhranu je zalitý konec opatøen 
záseky proti možnému vytažení.
  

2.2. Fixace klièky ke štítku

klièka k vlastnímu štítku je fixována 
prostøednictvím pružné podložky,
která vymezuje vùli mezi  štítkem,
èelem klièky a  podložkou, která je 
pevnì pøichycena  ke ètyøhranu jeho 
rozlisováním.

pružná podložka + vrchní podložka

rozlisovaný ètyøhran

2.3. Provedení otvorù  štítkù 

otvory jsou v rozteèi 43 mm a jejich 
velikost,  osazení umožòuje použití   
vrutù i metrických šroubù 
používaných u   EURO kování nebo 
u samostatného rozvorového  
mechanismu.

2.4. Varianta pro EURO kování

Olivy a pùlolivy dodáváme v balení s vruty 3,5-20 mm. 
Pro pøípad, že požadujete provedení pro EURO 
mechanismus je nutné doobjednat šrouby M5-40 mm   
a návlek-pøechodku  se ètyøhranu HR6 na Hr7.    
Pro  samostatný  rozvorový mechanismus šroub 
M5-16 mm. Balkonové, velké okenní kliky mají ètyøhran    
HR7 a šrouby jsou v balení.
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2.5. Délka aktivní èásti ètyøhranu

aktivní èást ètyøhranu HR6nebo HR7, tj. vzdálenost
ètyøhranu  od lemu štítku je v délce 40 mm.

2.6. Rozvorový mechanismus
klasický rozvorový mechanismus, 
dva kovové ozubené pastorky, 
ozubené koleèko ,pružný plech a krycí  
plech ,jsou do štítu vlastní rozvory 
fixovány rozlisováním ètyøhranu 
zalitého do klièky.Rozvora zabezpeèí 
zdvih  rozvorových tyèí 20 mm pøi 
otoèení klièky o180 stupòù.  Masivní 
konstrukce a použití   kvalitních 
materiálu  zabezpeèuje  dlouhou 
životnost a vysokou zátìž.  Samotný 
rozvorový  mechanismus je vhodné  
pøed montáží opatøit mazacím tukem 
a následnì, dle potøeby, promazat.
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pevná
pružná podložka

ètyøhran klièky

vlastní rozvorový mechanismus

3. Balení zboží
každý jednotlivý kus je 
balen do PE   sáèkù  s  tím, 
že spojovací materiál je 
oddìlen mezisvarem tak aby 
nepoškodil vlastní kování.
Následnì je zboží  vkládáno 
do papírových kartonù a 
odeslány na místo urèení. 
Zásilku Vám doruèí náš 
partner, firma GEIS.

4. Obchodní podmínky
obecné obchodní podmínky jsou dány   v pøípadì
prodeje podnikatelským subjektùm Obchodním   
zákoníkem, u prodeje finálním zákazníkùm, fyzickým 
osobám  Obèanským  zákoníkem. Plné znìní našich 
obchodních podmínek jsou uvedeny na našem webu
www.sten-kovani.cz

4.1. Objednávání zboží

info@sten-uchytky.cz www.sten-kovani.cz



5. Zakázková výroba

èasto se setkáváme s požadavkem zhotovení okenního
kování repliky konkrétního kování. Váš požadavek je 
tøeba pøedem konzultovat, posoudit s našimi možnostmi,
termín dodání a stanovení ceny. 

4.3. Aktuální ceník

v našem e-shopu, www.sten-kovani.cz jsou uvedeny 
doporuèené maloobchodní ceny pro koneèného
zákazníka.Pro podnikatelské subjekty na tyto ceny 
poskytujeme slevy dle množství zboží v objednávce, 
pøípadnì kumulativní slevy pøi opakovaném nákupu.
Pro registrované zákazníky, po pøihlášení, jsou ceny
pøepoèítány automaticky.

6. Kde nás najdete

naše firma se nachází cca 30 km pod Plzní v obci
Radkovice u Pøíchovic.Pøesnou polohu a navigaci získáte 
na webových stránkách www.sten-kovani.cz

Uvedené informace, vyobrazení produktù je pouze
informativní. Pøesný popis produktù je uveden na našich
webových stránkách www.sten-kovani.cz



Okenní rozvory

Alt.Wien-lesklá mosaz
è.zb.: 4001

Alt.Wien-stará mosaz
è.zb.: 4008

Alt.Wien-antique èerná
è.zb.: 4007

Elegant-lesklá mosaz
è.zb.: 4301

Elegant-stará mosaz
è.zb.:4308

Brno-stará mosaz
è.zb.: 4508

Brno-lesklá mosaz
è.zb.:4501

Brno-bílá mosaz
è.zb.:4509



Okenní olivy

Alt.Wien I-lesklá mosaz
è.zb.: 3001

Alt.Wien I-strá mosaz
è.zb.: 3008

Alt.Wien I-antique èerná
è.zb.: 37007

Alt.Wien II-lesklá mosaz
è.zb.:3101

Alt.Wien II-stará mosaz
è.zb.: 3108

Alt.Wien II-antique èerná
è.zb.: 3107

Alt.Wien III-lesklá mosaz
è.zb.:3201

Alt.Wien III-stará mosaz
è.zb.: 3208

Alt.Wien III-antique èerná
è.zb.: 3207

Elegant I-lesklá mosaz
è.zb.: 3301

Elegant I-stará mosaz
è.zb.: 3308

Elegant II-lesklá mosaz
è.zb.: 3401

Elegant II-stará mosaz
è.zb.: 3408

Brno-lesklá mosaz
è.zb.:3501

Brno-stará mosaz
è.zb.:3508

Brno-bílá mosaz
è.zb.: 3509



Okenní pùlolivy

Alt.Wien I-lesklá mosaz
è.zb.: 1001

Alt.Wien I-strá mosaz
è.zb.: 1008

Alt.Wien I-antique èerná
è.zb.: 1007

Alt.Wien II-lesklá mosaz
è.zb.:1101

Alt.Wien II-stará mosaz
è.zb.: 1108

Alt.Wien II-antique èerná
è.zb.: 1107

Alt.Wien III-lesklá mosaz
è.zb.:1201

Alt.Wien III-stará mosaz
è.zb.: 1208

Alt.Wien III-antique èerná
è.zb.: 1207

Elegant I-lesklá mosaz
è.zb.: 1301

Elegant I-stará mosaz
è.zb.: 1308

Elegant II-lesklá mosaz
è.zb.: 1401

Elegant II-stará mosaz
è.zb.: 1408

Brno-lesklá mosaz
è.zb.:  1501

Brno-stará mosaz
è.zb.: 1508

Brno-bílá mosaz
è.zb.: 1509



Velké pùlolivy

Alt.Wien-lesklá mosaz
è.zb.: 2001

Alt.Wien-stará mosaz
è.zb.: 2008

Alt.Wien-antique èerná
è.zb.: 2007

Elegant-lesklá mosaz
è.zb.: 2301

Elegant-stará mosaz
è.zb.: 2308

Brno-lesklá mosaz
è.zb.: 2501

Brno-stará mosaz
è.zb.: 2508

Brno-bílá mosaz
è.zb.: 2509



Okenní obrtlíky

Návleky na panty

Oboustranný-lesklá mosaz
è.zb.: 60120-30

Oboustranný-straá mosaz
è.zb.: 30820-30

Oboustranný-antique èerná
è.zb.: 30720-30

Jednostranný-lesklá mosaz
è.zb.: 50120-30

jednostranný-stará mosaz
è.zb.: 50820-30

Jednostranný-antique èerná
è.zb.: 50720-30

lesklá mosaz
è.zb.: 11000

stará mosaz
è.zb.:11008

antique èerná
è.zb.: 11007

bílý
è.zb.: 11006



Okenní dorazy

lesklá mosaz
è.zb.: 0021

lesklá mosaz
è.zb.: 0031

lesklá mosaz
è.zb.: 0041

stará mosaz
è.zb.: 0028

stará mosaz
è.zb.: 0038

stará mosaz
è.zb.: 0048

antique èerná
è.zb.: 0027

antique èerná
è.zb.: 0037

antique èerná
è.zb.: 0047

bílý
è.zb.: 0026

bílý
è.zb.: 0036

bílý
è.zb.: 0046

Spojovací materiál

redukce z 6 HR na 7 HR
è.zb.: 0070

šroub M5-40 mm
è.zb.: 0011

šroub M5-16 mm
è.zb.: 0061

vrut 3,5-20 mm
è.zb.: 0001

Okenní zarážky

lesklá mosaz
è.zb.: 0411

stará mosaz
è.zb.: 0418

antique èerná
è.zb.: 0417

bílá
è.zb.: 0416
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