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Project 351 je ¾osové CNC obrába-
cie centrum, ktoré je technologickým 
doplnením na trhu známeho a úspeš-
ného modelu Project 350 pre poskyt-
nutie maximálnej flexibility opracovania 
panelov a masívneho dreva pri výrobe 
nábytku, schodov, dverí, okien a ele-
mentov pre nábytkársky priemysel. 
Široká škála pracovných jednotiek či 
už v základnom vybavení, alebo z vo-
liteľného príslušenstva nevytvára ob-
medzenia pri akomkoľvek type výroby 
s garanciou vysokej produktivity a úrov-
ne kvality opracovania. Veľkou výho-
dou tohto modelu je jeho elektronická 
a pneumatická predispozícia, ktorá 
umožňuje inštaláciu jednotlivých jed-
notiek pri samotnej výrobe stroja ako 
aj neskôr z dôvodu prípadnej potreby 
zvýšenia, či zmeny výroby bez vyso-
kých investičných požiadaviek. Nová 
mostová štruktúra stroja je navrhnutá 
na zvýšenie precíznosti a štandardov 
spoľahlivosti počas opracovania bez 
akýchkoľvek vibrácií s obojstrannou 
motorizáciou pre pohon operačnej 
jednotky v osi X. Brushless motory 
s absolútnymi enkódermi s pohybom 
na ozubnici s pastorkom na lineárnych 
vedeniach poskytujú vysokú rýchlosť, 
akceleráciu a výkonnosť. Stroj vo svo-
jej výbave môže obsahovať aj systém 
rý chleho automatického nastavova-
nia ideálnej pozície pracovného stola 
pomocou motorizácie bez priameho 
zásahu obsluhy, alebo poloautoma-

tickým systémom 
s polohovacím indikátorom 
prostredníctvom lasera. Elektrovreteno 
3osového modelu disponuje 12kW vý-
konom, kvapalinovým systémom chla-
denia a systémom upnutia HSK 63F. 
Pre umožnenie celkového opracovania 
dielcov obsahuje aj novú vŕtaciu hlavu 
s 19 nezávislými vretenami, pevným 
pílovým kotúčom v osi X. Každý vý-
robca okien a dverí ocení vybavenie 
operačnej jednotky horizontálnym vre-
tenom s dvojitým výstupom pre frézo-
vanie dlabaní a otvorov pre zámky dverí 
a kovania s pneumatickým naklopením 
0°–6°. Pre zákazníkov s veľkou varia-
bilitou pracovných operácií a využíva-
nia rôznych typov nástrojov v jednom 
pracovnom cykle stroj môže obsahovať 
ďalšie zásobníky, či statický na osi Y so 
4 pozíciami, alebo rotačný pohybujú-
ci sa po osi X s operačnou jednotkou 
a kapacitou až do 22 pozícií a zároveň 
pre pílový kotúč s priemerom 280 mm 
na osi X. Vďaka dômyselnému preve-
deniu mostovej konštrukcie stroj do-

káže opracovávať dielec až do šírky 
1550 mm a dĺžky 5170 mm podľa 
zvolenej dĺžkovej varianty. Obsluha 

vie vďaka nezávislým pracovným 

p l o -
chám v osách X a Y 
nakladať dielce striedavo na jednu, 
či druhú stranu a tým ešte viac zvyšo-
vať pracovný výkon stroja. Súčasťou 
stroja je aj riadiaci počítač obsahujúci 
ovládací softvér v slovenskom jazyku, 
ktorý požaduje minimálne nároky na 
kvalifikovanosť obsluhy s možnosťou 
importovania ISO a DXF súborov pria-
mo do stroja, databázou uložených 
pracovných operácií a mnoho iných 
pracovných funkcií uľahčujúcich ob-
sluhu stroja. Je možné si upraviť vý-
kresy v DXF formáte obsahujúce tech-
nologické informácie. Importom DXF 
súborov je MASTERWORK otvorený 
pre všetky programy na trhu. Ďalej táto 
funkcia umožňuje programovanie stroja 
priamo z aplikácie AutoCAD bez ďalšej 
operácie.

Výrobca: Masterwood
Predajca: BRAS, s.r.o.

CNC obrábacie centrum Project 351

Systém výměnných diamantových 
břitů KONSTANTIN® je nově dopl-
něn i o nástroje do spodní stolové 
frézky. Modelovou řadu C620 tvoří 
DIA-falcovací fréza C620-1, DIA-
zarovnávací/falcovací fréza C620-2 
a DIA-falcovací fréza SPEEDY C615. 
Hlavní výhody systému výměnných 
břitů KONSTANTIN® jsou:

	rozmanitost obráběných materiálů: 
DTD, MDF, HPL, překližka, masivní 
dřevo a jejich kombinace

	konstantní průměr nástroje
	perfektní kvalita obrobené hrany bez 
otřepů

	lehká konstrukce nezatěžující hřídel
	snížená hlučnost
	vysoká přesnost upnutí břitu

	bezproblémová výměna všech břitů ob
sluhou stroje bez nutnosti kalibrace

	všechny nože jsou navzájem zamě-
nitelné

	velmi dlouhá životnost
	vícenásobné ostření nástroje
	optimální poměr cena/výkon

Výrobce: Aigner-Werkzeuge G.m.b.H.
Prodejce: Aigner TOOLS s.r.o.

KONSTANTIN® C620 zarovnávací a falcovací frézy do spodní stolové frézky

http://www.bras.sk
http://www.aigner-werkzeuge.at
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Jednou z hlavních technických novinek, které vystavoval 
koncern LEITZ na výstavě LIGNA 2017 v Hannoveru, je 
revoluční upínací systém ProfilCut Q Diamond pro pro-
filovací frézovací hlavy s výměnnými a dobrusovatelnými 
žiletkami, které mají na sobě napájený diamantový plátek. 
Žiletky je možné až 5x naostřit a sofistikovaný upínací 
systém si je uchytí vždy do původního průměru nástroje. 
Frézovací hlavy jsou konstruované pro maximální řeznou 
rychlost 120 m/s, kterou může zákazník využít k obrábění 
s rychlým posuvem a navýšit tak kapacitu výroby, nebo 
bude obrábět při zvýšených otáčkách s původním posuvem 
a výrazně zvýší kvalitu opracovaného povrchu. LEITZ tak 
reaguje na zvýšenou nabídku kombinovaných materiálů, 
jakou jsou vícevrstvé hranoly s využitím izolační PU vrstvy 
pro výrobce nízkoenergetických oken a dveří, kde se při-
dává i vrstva hliníkového plechu. Další využití se nabízí i pro 
výrobce nábytku, profilovacích lišt a podlah, kterým tento 
systém přináší obrovské ekonomické úspory díky 20ná-
sobně delší životnosti profilovacích žiletek proti systémům 
s využitím pouze tvrdokovových žiletek. Frézovací hlavy 
jsou standardně vybaveny Data Matrix kódem pro použití 
v digitalizované výrobě a navíc jsou v sadě kombinovatelné 
se všemi typy Leitz upínacích systémů, aby je bylo možno 
využít jen pro obrábění konkrétní abrazivní vrstvy. 
Frézovací hlavy ProfilCut Q Diamond již úspěšně otesto-
vali firmy JOSKO při výrobě dveří, VELUX při výrobě oken 
a IKEA při výrobě nábytkových dílců.

Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

LEITZ ProfilCut Q Diamond – profilovací frézovací hlavy s DP výměnnými žiletkami

Perdix je mnohoúčelové, rychle vytvrzující kontaktní le-
pidlo, téměř bez zápachu. K dostání je jako 500ml sprej 
nebo 17kg tlaková nádoba. Vyvinuto bylo především pro 
truhlářský průmysl. Lepení velkých ploch je pomocí kon-
taktního lepidla Perdix rychlé, čisté a jednoduché.
Lepí nejrůznější povrchy, jako dřevo, kovy, pryž, tkaninu, 
většinu plastů, kartony, polyetylen, beton a také laminát. 
Lze ho použít k lepení expandovaného polystyrenu k jiné-
mu materiálu. Nanáší se na lepený materiál, ne přímo na 
polystyren. Má vynikající přilnavost a dlouhou otevřenou 
dobu. Vytváří pevný, silný, trvale vodě odolný spoj. Lepidlo 
je velmi odolné vysokým teplotám.
Ideální je k aplikacím, které vyžadují trvalý spoj s vysokou 
počáteční sílou. Zvládnete s ním i složitější aplikace, spre-
jem dosáhnete na místa, kde je použití jiného typu lepidla 
komplikované. Lepení je efektivní, protože množství apliko-
vaného lepidla – rozstřik lze regulovat tryskou.
Kontaktní lepidlo Perdix se nanáší v tenké rovnoměrné 
vrstvě s výsledným pokrytím zhruba 80–100 % povrchu. 
Před použitím nádobu dobře protřepejte. Při porézních ma-
teriálech nanášejte na oba lepené povrchy, jeden ve svis-
lém a druhý ve vodorovném směru, vždy nejdříve na méně 
porézní povrch. Ponechte lepidlo mírně zaschnout, dokud 
se při dotyku nebude lepit na ruku. Lepené povrchy přiložte 

k sobě a spojte 
dostatečným tla-
kem. Nechte vytvrd-
nout po dobu 24 hodin.

Prodejce: DISTRIMO s.r.o.

Kontaktní lepidlo Perdix

http://www.leitz.cz
http://www.distrimo.cz
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Ostermann, specialista na hrany z německého Bocholtu, 
disponuje ve své nabídce i širokým výběrem technických 
profilů pro celou škálu použití, určených např. montážníkům 
nábytku, veletržního vybavení, vybavení prodejen či jiných 
veřejných nebo soukromých interiérů. V tomto segmentu 
představil dvě novinky:

	Profily pro desky 18 mm – Z důvodu vysoké poptáv-
ky zákazníků nechal nyní Ostermann vypracovat velké 
množství oblíbených řešení profilů i pro desky tloušťky 
18 mm. Jsou mezi nimi mj. U profily, H profily a rohové 
spojky. Nové profily jsou k dispozici v povrchové vrstvě 
stříbrný elox mat a broušená ušlechtilá ocel elox.

	Profily bez povrchové úpravy („pressblank“) – Technické 
profily nabízí Ostermann v mnoha různých materiálech, bar-
vách, tvarech, povrchových úpravách a rozměrech. Různé 
modely hliníkových profilů mají různé povrchové úpravy, 
jako eloxovaný matný v barvě stříbra, eloxovaný matný 
v barvě oceli, eloxovaný broušený v barvě oceli, eloxova-
ný broušený v barvě nerezu nebo s práškovou úpravou. 
Zařazením profilů bez povrchové úpravy („pressblank“) na-
bízí Ostermann řemeslníkům cenově velice atraktivní a své-

mu účelu dobře sloužící variantu povrchu. Do sortimentu 
byla zařazena speciálně pro montáže veletržního vybavení 
a co do odolnosti a funkčnosti si nezadá s variantami se 
zušlechtěným povrchem. Jen je cenově výhodnější.

Výrobce a prodejce: Rudolf Ostermann GmbH

Nové technické profily pro desky 18 mm a profily bez povrchové úpravy

V úvodu roku 2017 přišla nová kolek-
ce Pfleiderer 2017–2020 zaměřená na 
osobní prožitek z dotyku a vnímání barev 
a dřeva s možností kombinování a vložení 
do životního stylu. Často se setkáváme 
s logem INSPIRATIONS CLOSE TO YOU, 
tedy „Inspirace blízko vás“, která nás evo-
kuje k tomu, abychom se zabývali detailem 
a nechali se inspirovat světy barev, struktur 
a stylů. S novou designovou kolekcí před-
stavujeme strategicky vypracovaný, celo-
světově totožný program dekorů, struktur 
a formátů, který je ve své šířce i hloubce 
jedinečný. Rozdělení bylo provedeno na 
základě současných stylů a trendů vnitřní-
ho vybavení orientovaných na budoucnost. 
Vzniklo jedenáct praktických a uživatelsky 
přívětivých barevných světů, které inspirují 
a vyvolávají emoce. Jedenáct barevných 
světů, které vám pomohou s tříděním, hle-
dáním a výběrem vhodných dekorů podle 
vašich požadavků.
Over the Rainbow – barvy duhy: Rov-
noměrně odstupňované pastelové, šedo-
hnědé a intenzivní barvy. Chromatický 
rozsah pokrývá celé barevné spektrum
Summertime – barvy léta: Světlá dřeva, 
harmonické formy, příroda a umělecké 
řemeslo zprostředkovávají přátelskou 
a nekomplikovanou atmosféru
Stormy weather – tóny bouřlivého po
časí: Teplé, neutrální a studené šedé 
a bílé tóny v bezpočtu odstínů. Ideální 

jako pasparta pro všechny materiály dře-
va a kameny
As Time Goes By – postupem času: 
Šedá a zestárlá dřeva, výrazné fládrování, 
zvětrání, umělecké řemeslo a citace his-
torie vypráví o dobách minulých
Black Coffee – černá káva: Absolutní 
minimalismus dřeva v černé a bílé, stříz-
livý styl, ostré kontrasty a hra se světlem, 
forma a prostor působí náročně a stylově
Pink Houses: Grafika, umění, textilní vzo-
ry, abstrahované materiály s jistým smys-
lem. Tak vzniká vřelá, přátelská atmosféra
Beyond the sea – za mořem: Světlá dře-
va a jemné pastelové tóny vytváří severský 
skandinávský vzhled, lehkost a svěžest
Pianoman: Tmavá, teple působící dřeva 
ve vyvážené architektuře zprostředková-
vají hodnotu, nedbalost a modernost
Catch Of The Day – úlovek dne: Kov, 
beton, omítka, minerální látka, stěrkové 

povrchy – materiály a postupy, které de-
finují jedinečný styl
River Deep Mountain High: Pravé kame-
ny vytváří styl, ať tradiční jako mramor nebo 
žula, nebo střízlivě moderní jako pískovec 
nebo břidlice
Tea for Two – čaj pro dva: Teplá načerve-
nalá dřeva a hladké saténové nebo lesklé 
povrchy propůjčují tradičnímu, jemnému 
nábytku nádech opravdovosti.
Nová kolekce má více jak 360 dekorů, 
všechny dekory dostanete jako HPL, z toho 
300 dekorů ve spojení s kolekcí DST. DST 
kolekce má 300 dekorů pro individuální 
kombinaci s 14 strukturami a 20 nosnými 
materiály. 162 dekorů je zařazeno do DST 
XPRESS s rychlým termínem dodání.

Výrobce: Pfleiderer
Prodejce: DŘEVOOBCHOD K & C 
Karlovy Vary a.s.

Nová kolekce dekorů Pfleiderer

http://www.ostermann.eu
http://www.drevoobchod.cz
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Firma IMA – materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o., se sídlem v Brzkově, 
dodavatelem kašírovacích a obalova-
cích fólií, protitahových fólií, základo-
vacích fólií, nábytkových hran, tenké-
ho papíru, ABS hran a falzových hran, 
upozorňuje své zákazníky na svoji roz-
šířenou kolekci ABS hran a falzových 
hran vyvzorovaných k novým dekorům 
Egger.
Nabízí vysoce kvalitní ABS hrany od 
renomovaných výrobců, jejichž pro-
dukty jsou standardně prodávány 

na našem trhu jinými distributory. 
Disponuje kompletní kolekcí ABS hran 
od uni barev, dřevodekorů, fantazy de-
korů po vysoký lesk. Pro usnadnění 
orientace v nabízených ABS hranách 
můžete použít webové stránky www.
imaczech.cz – Vyhledávač ABS hran, 
kde máte možnost si jednoduše vybrat 
vámi hledanou hranu. Do vyhledáva-
če zadáte název výrobce desky, číslo 
desky a vyhledávač hran vám ukáže, 
jakou ABS nabízí. Zobrazí se vám stan-
dardní tloušťky a šířky k dané hraně. 

Zákazníkům firma nabízí kompletní 
servis, hrany dodá s lepidlem nebo 
bez lepidla, v různých tloušťkách, šíř-
kách, v případě, že budete potřebo-
vat nestandardní rozměry, zajistí vám 
i tyto.
Obchodní zástupci společnosti vám 
rádi osobně představí IMA ABS ko-
lekci.

Prodejce: 
IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

Rozšířená kolekce ABS hran k novým dekorům Egger

http://www.imaczech.cz
http://www.hastretail.cz

