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Systém univerzálních kopírovacích šab-
lon představil německý výrobce poprvé 
zhruba před deseti lety a od té doby 
průběžně pracuje na jejich vývoji a roz-
šiřování sortimentu o nové prvky a typy.

Princip

Šablona v podobě ohebného hranolu 
čtvercového či obdélníkového průře-
zu různých rozměrů a různé délky je 
zhotovena ze speciálního flexibilního 
středně tvrdého plastu. V určité vzdále-
nosti od sebe je po celé délce opatřena 

upevňo vacími otvory, jejichž prostřed-
nictvím a pomocí vrutů se přichytí na 
opracovávaný materiál (MDF, překližku 
apod.). Při připevňování se současně 
ohýbá tak, aby její vodicí hrana přes-
ně kopírovala tvar, který byl na desku 
předem přenesen z výrobního výkresu. 
Na spodní frézce se pak deska pomocí 
válcové frézy s ložiskem, případně ruční 
frézkou s kopírovacím prstencem, podle 
připevněné plastové šablony opracuje 
do požadovaného tvaru.

Přenášení a frézování křivek

Vzhledem k tomu, že použitý plast je 
trvale pružný a má tedy tvarovou paměť, 
je nutné původní šablony v požadova-
ném tvaru nějak fixovat (např. pomocí 
vrutů nebo pomocné kovové konstruk-

ce). Výrobce se proto ve vývoji „druhé 
generace“ šablon zaměřil zvlášť na tuto 
vlastnost. Smyslem vývoje bylo docílit 
stavu, kdy by si šablona po vytvarování 
do požadovaného stavu svůj tvar zacho-
vala bez nutnosti fixace k desce či po-
mocí jiných externích prvků. Podstata 
nové úpravy spočívá v tom, že do šab-
lony čtvercového profilu byly po celé 
její délce integrovány dva rovnoběžné 
hliníkové hranolky čtvercového průřezu, 
které zajišťují tvarovou stabilitu šablony 
v jakémkoliv ohybu – včetně 3D tvarů. 
Šablony jsou nabízeny ve třech velikos-
tech profilu (15x15, 22x22 a 29x29 
mm) s minimálním poloměrem ohybu 
(vnitřní rádius) 40, 60 a 90 mm.
Nové šablony lze používat ke kopírování, 
tzn. vytvarování podle výkresů v měřítku 
1:1 a přenášení křivek na materiál nebo 

Pro kopírování a frézování 
tvarových dílců

Praktických způsobů, jak v zakázkové truhlářské výrobě frézovat různě zakřivené tvary na nábyt-
kových či stavebně-truhlářských dílcích, je celá řada. Pomineme-li tvarové opracování na CNC obrá-
běcím centru, tak k nejčastěji používaným metodám patří frézování pomocí kopírovacího přípravku 
a vodicího ložiska na spodní nebo horní frézce. Výroba těchto přípravků je ovšem časově náročná 
a zvláště v případech kusové výroby může být značně neekonomická. Zde se jako zajímavá alter-
nativa nabízí použití německého systému univerzálních flexibilních kopírovacích šablon, a to buď 
pro výrobu kopírovacích přípravků, anebo přímo pro opracování tvarového dílce.
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Původní pružná šablona fixovaná v požadovaném tvaru vruty (vlevo a nahoře) a nová šablona s integrovanými hliníkovými 
„stabilizátory“ (vpravo a dole)
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vytvarování podle reálného modelu a přenášení na výkres či 
na materiál. Pomocí vrutů a soustavy otvorů je možné vytva-
rovanou šablonu připevnit k desce a použít ji pro frézování 
kontury, stejně jako původní flexibilní šablony.

Kontakt na vyžádání

Šablony s integrovanými hliníkovými „stabilizátory“ jsou nabí-
zeny ve třech velikostech profilu

Novou šablonu je možné volně vytvarovat do libovolného tva-
ru a tento tvar buď přenést na desku či výkres anebo podle 
šablony desku přímo ofrézovat
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