
DM 10/2016 23

technologie – inzerce

Obchodní společnost PILANA MARKET, s.r.o. Hulín zajišťuje prodej a servis nástrojů na obrábění dřeva již 23 let. V na-
bízeném sortimentu najdete: pilové kotouče, pilové listy a pásy, frézovací nástroje, stopkové nástroje, hoblovací a profilové 
nože, ruční nářadí apod. Většina nabízených produktů je od tuzemských výrobců.

Společnost PILANA MARKET, s.r.o. se neustále snaží přinášet svým zákazníkům větší komfort při nakupování. Jednou 
z nabízených služeb pro zákazníky je specializovaný internetový obchod www.pilanamarket.cz, kde si mohou zákazníci 
nakoupit z pohodlí domova a nechat si zaslat zboží na svou adresu v krátkém čase. 
Aby byl schopen pružně reagovat na požadavky zákazníků, má skladem více než 3000 ks pilových kotoučů, 1000 frézovacích 
nástrojů, 2000 ks stopkových nástrojů a další spoustu nástrojů na obrábění dřeva.

Obchod PILANA MARKET získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno 
zákazníky – Zlatou medaili.

Společnost PILANA MARKET, s.r.o. se pravidelně zúčastňuje prestižních domácích výstav Wood-TEC 
Brno, PRAGOLIGNA Praha, LIGNA Bohemia Lysá nad Labem.

Na podzim letošního roku přichází s novinkou SET pilových kotoučů na formátování lamina.
Set obsahuje hlavní pilový kotouč SK 300x3,2x30 5397 96 TFZ L HPs+
 TFZ trapézový zub na řezání lamina
 L speciální tvrdý plátek KCR 05 
 HP přísnější tolerance boční házivosti kotouče do 0,05 mm
 s přísnější tolerance obvodové házivosti kotouče do 0,05 mm
 + kotouče mají větší plátek slinutého karbidu, jenž umožňuje vícenásobné ostření
Tento hlavní pilový kotouč lze kombinovat s libovolným předřezovým kotoučem o průměru 100; 120 nebo 125 mm s upínacím 
středovým otvorem 20 mm a geometrií WZ – střídavě broušený.

V provedení HPs také nabízí pilové kotouče SK pro velkoplošné formátování lamina.

Set pilových kotoučů na formátování lamina
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