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Správná volba pro Vás i pro
životní prostředí.
Modernizace stavebních výplní otvorů domu je velmi vhodná. Díky
lepší tepelné izolaci u ALU - dřevěných dveří a oken Starwood
můžete v příštích letech ušetřit velkou část energie, kterou používáte
pro vytápění vašeho domu.
Snížením emisí CO2 současně chráníme naši planetu.
Energetická úspornost budov je v současnosti nejaktuálnějším tématem v oblasti architektonických a technologických inovacích, a okna
a dveře Starwood splňují nejvyšší mezinárodní standardy.
Volba dveří a oken Starwood se vždy vyplatí.
Šetřete energii, šetřete zemi.

Nejvyšší technologická úroveň.
ALUMINIUM

NYLON JOINTS

Jak v obytné, tak komerční sféře dveře a okna Starwood dokonale
splňují všechny požadavky. Jejich design se neustále vyvíjí spolu s
požadavky trhu.
V souladu s nejvyššími evropskými standardy representují to nejlepší z
italského průmyslu výroby oken a dveří.
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VYSOKÁ ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

Koeficient tepelné izolace dosahuje hodnoty až na 0,9W/m2 K.

TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE

Okna a dveře Starwood jsou skutečnou bariérou proti zvukům a výkyvům teplot.

BEZÚDRŽBOVÉ PROVEDENÍ

Robustnost konstrukce spolu s kvalitou použitých materiálů a montážní technikou nevyžadují 		
žádnou údržbu.

ŽIVOTNOST A ČASOVÁ STÁLOST

Okna Starwood jsou navrhována a vyráběna tak, aby se jejich vlastnosti časem neměnily.
Pro ošetřování povrchové úpravy je určena čistící sada Starwood.

BEZPEČNOST

Odolnost hliníkového rámu ve spojení s celoobvodovým kováním je garantována. Celoobvodové
kování je vybaveno více zamykacími body, které zajistí větší odolnost vůči neoprávněnému vstupu.

ITALSTKÝ DESIGN

Vnější stranu oken a dveří tvoří hliník s vysokou mechanickou odolností, která zůstává nezměněna
povětrnostními vlivy. Interiérová strana je tvořena dřevem, které působí teple a vyniká svojí 		
estetickou hodnotou. Naše okna a dveře jsou dodávána s celou řadou typů rámů a povrchových 		
úprav, takže se přizpůsobí nejrůznějším stylům. Výsledkem je produkt, který vytváří dokonalý 		
soulad mezi funkčností a designem.

CERTIFIKÁTY KVALITY

Systémy Starwood získaly certifikáty EC a UNI, pro zajištění kvality a souladu se směrnicemi EU.
Společnost Starpur je držitelem certifikátů UNI ISO 9001 (Systém řízení kvality) a UNI EN ISO
14001 (Systém řízení ochrany životního prostředí).

VŽDY BLÍZKO SVÝM ZÁKAZNÍKŮM

Již po dvacet let se Starpur při výrobě, montáži i poprodejním servisu svých dveří a oken řídí 		
požadavky svých zákazníků.

Neviditelná technologie a
hřejivá krása.
Okna a dveře charakterizují stavby svou technickou, ale také estetickou
úrovní. Příliš často je při návrhu jednotlivých architektonických prvků
domu tento aspekt ignorován a okna a dveře bývají nakonec chápány
jen jako rámy, kterými vstupuje do domu světlo. Přitom jsou naopak tím
prvním prvkem, kterého si člověk všimne v obytném prostoru nebo v
dispozici interiéru. Společnost Starpur věnuje zvláštní pozornost estetickému dojmu a vychází vstříc stále náročnějšímu trhu tím, že nabízí
možnost individuálního řešení tvarů a povrchových úprav. Společnost
nabízí širokou škálu typů a úprav dřevěných rámů v interiéru. Stejná
rozmanitost povrchových úprav je k dispozici také pro exteriérový
hliník, od klasických barev až po eloxované povrchy, které jsou v
souladu s nejnovějšími trendy.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKU

STANDARTNÍ TVAR RÁMU

BARVY RELIF

Třešeň

BARVY RAL

pk r13

Vlašský ořech

pk r11

BARVY DECORAL

Ral 1013

Ral 9010

VRÁSČITÉ BARVY RAL

SW 40
sw 60 tt
Vrásčitá třešeň

ČTVERCOVÝ TVAR RÁMU

317-70r

Vrásčitý vlašský ořech

102-70r

Vrásčitá zelená

6200

Vrásčitá hnědá

8200

Vrásčitá šedá

SW 40
sw 60 tt

7200

MRAMOROVÉ BARVY

Červený mramor

3100

Zelený mramor

6100
MATNÉ BARVY RAL

Šedivý mramor

7100

Hnědý mramor

8100
Matná 6005 		

1705

Matná 1706		

1706

Matná 9010

1701

ELOXOVANÉ POVRCHY

Stříbrná eloxovaná

0002

Bronzová

0003

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA – JASAN

Jasan zbarvený v třešeň

Jasan zbarvený v americký dub

sk 65 t
sk 65 q
sk 80 tt

Jasan je dostupný pouze pro sérii SW40 a SW60TT.

Jasan zbarvený v mahagon

Jasan zbarvený ve vlašský ořech

Jasan zbarvený ve wengé

Tento typ rámu vyžaduje delší dobu zpracování.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA – DUB

Přírodní americký dub

SW 50
sk 65 t
sk 65 q
SW 70 TT
sk 80 tt

Americký dub zbarvený v mahagon

Americký dub zbarvený ve vlašský ořech Americký dub zbarvený v kaštan

STANDARTNÍ TVAR RÁMU

Americká třešeň

Javor severní Ameriky

Bílé plně zbarvené dřevo

SW 50
SW 70 TT

Otevírací systémy pro
maximální bezpečí.
Koncepce komfortu bydlení je úzce spojena s úrovní vnímané
bezpečnosti domu. Ve většině případů vloupání (80%) se útok soustředí
na využití slabých míst v domě jako jsou okna a dveře. Proto byla
prozkoumána struktura všech výrobků Starwood, aby byla zaručena
bezpečnost. Pro další zlepšení úrovně bezpečnosti vybavuje společnost
Starpur svoje okenní systémy zvláštní kováním, které je odolné vůči
vloupání. Toto je zajištěno množstvím bezpečnostních bodů po obvodu
okna. Systémy SK 65 Q, SK 65 T a SK 80TT prošly testem odolnosti
vůči vloupání Třídy 2 (UNI ENV 1627/2000).

Otvíravé

ZDVIHOVé POSUVNé
dveře

Lítačky

Fixní

Zdvihově posuvné
dveře do stěnového
pouzdra

Shrnovací dveře

Otočné kolem
středové osy

Posuvně výklopné
dveře

Ven otvíravé
dveře

Posuvné dveře

Hlavní domovní
dveře

Průmyslová výroba oken a různé způsoby jejich otevírání
vyžadují nejen rozsáhlé technologické zdroje a zkušenosti,
které společnost má, ale také velkou přizpůsobivost v různých
aplikacích. Prakticky neomezená škála řešení, která může
společnost Starpur nabídnout, je dokladem rozsáhlého provedeného výzkumu a vývoje. Každé řešení je voleno s ohledem
na individuální očekávání zákazníka.

Neizolovaný systém

SW40

SW50

Sw130s

Sw180s

Posuvné SW130s,
• Do hmotnosti křídla až 180kg
• Je to ideální řešení pro středně velké prosklené plochy
• Může obsahovat až čtyři křídla na dvou kolejnicích

SW180S, nabízí následující:
• Do hmotnosti křídla až 300kg
• Ideální pro velké plochy
• Široký výběr typů otevírání
• Jednoduché používání otevíracího mechanismu
• Dostupný také v zapuštěné verzi

Tato série, která je výsledkem pečlivého vývoje a neustálého
zlepšování splňuje následující požadavky:
• Dobrá termální izolace (pro neizolovaný systém)
• Design je v souladu se současnými trendy na trhu
• Vhodné pro širokou škálu klimatických podmínek

Toto byla první série společnosti Starpur. Její hlavní charakteristika:
• K dispozici je široká škála typů (otočné kolem středové osy,
vnější otevírání,…)
• Design je v souladu se současnými trendy na trhu
• Možnost instalace žaluzií mezi skla
• Systém zasklívací zaklapávací lišty s možností uchycení
skla na místě

Sk65

SK65 je charakterizován takto:
• Vynikající odolnost proti vloupání díky možnosti instalace
hardwaru odolného proti vloupání
• Jsou k dispozici různé typy designu (kulatý a čtvercový)
• Možnost instalace stínidel mezi skla

Sw 75s

Posuvná SW75S,
• Do hmotnosti křídla až 80kg
• Ideální pro malé plochy oken
• Může být použit v řadě kombinací se systémy SW40
a SW 50 dle nejrůznějších potřeb
• Má širokou škálu typů otevírání (dvě a tři kolejnice rámu)

Izolovaný systém
TERMOAKUSTICKÁ
IZOLACE ŠETŘÍCÍ ENERGII

SW60TT

SW70TT

SK100TT

SK180sTT

Posuvný SK100sTT je charakterizována následujícím:
• Do hmotnosti křídla až 160kg
• Nabídka vyšší úrovně termální izolace
• Je ideálním řešením pro středně veliká skla
• Může obsahovat až čtyři křídla ve dvou kolejnicích

Posuvný SK180sTT nabízí následující:
• Do hmotnosti křídla až 300kg
• Ideální pro velké plochy
• Široká škála typů otvírání
• Vysoký počet křídel v několika kolejnicích
• Jednoduché použití otevíracího mechanismu

Tato série je jedna z nejnovějších, splňuje následující
požadavky:
• Vynikající tepelná izolace
• Design v souladu se současnými trendy na trhu
• Vhodné pro všechny typy klimatu
• Možnost instalace žaluzií mezi skla

Izolační systém SW70TT přispívá k vytápění a klimatizaci a
snižuje náklady díky svým izolačním vlastnostem.
Vyznačuje se také následujícím:
• Dostupná je široká škála různých typů (otočné kolem středové
osy, vnější otevírání, atd.…)
• Možnost instalace žaluzií mezi skla
• Možnost montáže skla na místě

SK80TT

Izolační systém SK80TT je na špičce z hlediska tepelné a
zvukové izolace. Nabízí následující:
• Vynikající ochrana proti vloupání díky možnosti instalovat hardware
odolný proti vloupání
• Je k dispozici v různých typech designu (kulatý a čtvercový)
• Možnost instalace stínidel mezi skla

Pro maximální komfort bydlení nabízí okna a
dveře Starwood skutečnou bariéru proti hluku,
horku a chladu. Díky k široké škále systémů
kombinujících hliník a dřevo uspokojí okna
Starwood všechny potřeby pro zateplení
budov i při extrémních povětrnostních
podmínkách. Na jedné straně přispívají k
lepší osobní fyzické pohodě a na druhé straně
nabízí významné ekonomické a energetické
úspory. Systémy zateplení vznikly na jednoduchém, ale účinném principu: okna a dveře
se skládají ze dvou hliníkových poloprofilů,
které spolu s izolačními prvky umístěnými ve
středu vytváří strukturální profil oken a dveří.
Není pochyb o tom, že tento typ společně s
dobrým dvojitým zasklením je řešení nejen
pro tepelnou, ale i zvukovou izolaci.

