
Neustálý rozmach pasivních a nízkoenergetických budov dle 

nařízení podle směrnic EU, zvyšuje nároky na jejich výstavbu. 

Vedle zateplení celé stavební obálky musí být důraz kladen i na 

kvalitní dveře a okna včetně jejich montáže. To nutí výrobce oken 

neustálého vylepšování jejich vlastností, jak z hlediska zasklení, 

tak z hlediska samotných okenních profilů. Ruku v ruce jsou poté 

kladeny zvýšené nároky i pro výrobce nástrojů a strojů určených 

pro tyto okna nebo dveře. Z uvedených důvodů společnost 

VYDONA s.r.o. nabízí nástrojové řešení pro všechny klasické typy 

dřevěných oken od 

kastlových až po 

eurookna, včetně 

specifických 

požadavků. 
 

Nedostatek místa v 

zásobníku nástrojů? 

Možná se i někteří z 

Vás setkali s 

nedostatkem místa v 

zásobníku nástrojů. 

Poslední novinkou je 

výroba sad nástrojů, 

kde na jednom 

upínači HSK-F 63 

jsou umístěny frézy 

pro dva okenní 

profily. Zobrazená 

sada je vyráběna 

speciálně pro stroj 

Weinig Conturex, 

který je dostatečně dimenzován i pro nástrojové sady s vyšší 

hmotností. Společnost VYDONA konstruuje nástroje, které mají 

vysoký úběr, ve vícezubém provedení. To je příkladem spodních 

fréz na obrázku s velkým řezným průměrem a také horních fréz, 

kde se naopak dbá na kvalitu opracování. Optimalizovanou 

geometrií spolu s vícezubou variantou se dosahuje vhodnějších 

řezných podmínek po celé délce profilu a tím kvalitně 

obrobeného povrchu. 
 

Wechselfalz  

Pro střídavý falc neboli 

wechselfalz, společnost 

VYDONA nabízí 

nástrojové vybavení dle 

konkrétních požadavků 

zákazníka. Obrázek 

schematicky znázorňuje 

jedno z řešení s vnitřním 

rádiusem R40. 

Zpracovanou výkresovou 

dokumentaci akceptují 

bez problému i výrobci 

CNC obráběcích center nejznámějších značek v Evropě. 
 

Mimo uvedené novinky je samozřejmostí konstrukce a výroba 

nástrojů dle přání a konkrétních požadavků zákazníka. 
 

Vydona dlouhodobě drží krok i s výrobci plastových oken, kde 

vyrábí jak frézy, tak svařovací příložky pro profily předních 

světových firem (Gealan, Deceuninck, Veka, Aluplast, Profine 

nebo Pramos). 
 

Výrobce a prodejce: VYDONA s.r.o. 

Okna jsou světlem domova a my pro ně máme nástrojové řešení 


