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Hranou to nekončí

Zveme Vás 
 do našeho stánku na veletrhu WOOD-TEC 2013
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Vážení čtenáři Dřevařského magazínu,

v říjnu letošního roku se na brněnském výstavišti po dvou letech uskuteční již 
tradiční veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC, který 
je svátkem všech milovníků dřeva nejen z České republiky, ale z celého světa. 
WOOD-TEC si za dobu svého konání vybudoval velmi silnou pozici mezi světovými 
veletrhy tohoto oboru a hlavní prezentační akce ve střední Evropě. Letos se koná 
již třináctý ročník a veletrh WOOD-TEC má odborným návštěvníkům stále co nabíd-
nout. Brány brněnského výstaviště přivítají všechny významné společnosti, hlavní 
hráče na trhu se stroji, zařízeními a materiály pro dřevozpracující a nábytkářský 
průmysl. Velmi si vážím těchto našich stálých zákazníků a klientů, kteří svou přízní 
a loajalitou nemálo napomohli k vybudování tak silného a prestižního veletrhu 
jakým WOOD-TEC bezpochyby je. Těší mě i fakt, že i letos přivítáme celou řadu 
nových firem, což je pro mě důkazem, že společnosti stále považují veletrh za 
jeden z klíčových marketingových nástrojů. O to více mě pak těší takový veletrh 
pro vystavovatele a návštěvníky připravovat.

V neposlední řadě bych chtěl zmínit, že důležitý a nemalý podíl na dobrém jménu veletrhu WOOD-TEC nesou i naši mediální 
partneři, mezi které již po dlouhé roky patří Dřevařský magazín. Pevně věřím, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat 
ku prospěchu obou stran a hlavně vás čtenářů a odborníků.

Rád bych touto cestou poděkoval, jak již zmíněným společnostem a firmám, tak mediálním partnerům a dalším spolupracujícím 
organizacím a svazům, které přispívají k špičkové kvalitě veletrhu. Věřím, že letošní WOOD-TEC splní jejich očekávání a cíle.

Závěrem bych chtěl pozval všechny čtenáře odborného časopisu Dřevařský magazín na veletrh. Jsem přesvědčen, že letošní 
WOOD-TEC odbornou dřevařskou veřejnost rozhodně nezklame.

Ing. Miloň Mlčák
ředitel veletrhu WOOD-TEC

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

editorial
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Základní údaje o veletrhu WOOD-TEC

WOOD-TEC je nejprestižnější veletrh v oblasti zpracování 
dřeva v novém prostoru Evropské unie, který se koná vždy 
v lichých letech na brněnském výstavišti. Veletrh je zařazen 
do sítě veletrhů podporovaných sdružením EUMABOIS 
(Evropského sdružení výrobců dřevozpracujících strojů). 
Vystavovatelé mají možnost prezentovat se v moderním vý-
stavním areálu, který nabízí více než 130 000 m2 čisté vý-
stavní plochy. 
Veletrh WOOD-TEC přitahuje mnoho významných vystavo-
vatelů i návštěvníků z původních i nových členských zemí 
EU i nečlenských zemí střední a východní Evropy. Má tudíž 
velký význam pro rozšíření obchodní spolupráce v oblasti 
zpracování dřeva nejen v Evropě, ale řada kontaktů zde byla 
navázána i z jiných světadílů.

 Místo konání veletrhu: Brno - Výstaviště, pavilony P, F 
a přilehlé volné plochy.

 Podtitul: Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábyt-
kářský průmysl

 Termín konání: 22.– 25. 10. 2013
 Místo konání: Brno – Výstaviště
 Pořadatel: Veletrhy Brno
 Pozice veletrhu: Jednička v oboru ve střední Evropě

Statistika za rok 2011:
 Počet návštěvníků: 14 089
 Počet firem: 477
 Výstavní plocha: 10 711 m2
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Seznam firem prezentujících se na veletrhu WOOD-TEC 2013

Firma	 Stát	 Hala•číslo	
stánku

A.PULDA Praha spol. s r.o., Praha 5 CZ PAV P•076

ABIRON s.r.o., Horní Suchá CZ PAV F•047

ACCO International, Kiev UA PAV P•024

ACword, spol. s r.o., Třinec CZ PAV P•095

Adamik Trade, s.r.o., Třinec CZ PAV P•155

Adler Česko s.r.o., Brno CZ PAV F•013

AEROTERM, a.s., Ostrava - Kunčičky CZ PAV P•143

Agrospoj s.r.o. CZ PAV F•018a

Aigner TOOLS s.r.o., České Budějovice CZ PAV P•118

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, Malmö SE PAV F•009

AMIS Maschinen-Vertriebs GmbH, Zuzenhausen DE PAV P•111

ASAMER spol. s r.o., Brno CZ PAV P•106

AXIMA MORAVA s.r.o., Kopřivnice CZ PAV P•190

BALJER-ZEMBROD spol.s r.o., Brno CZ VP P • 200

Barke-Maschinenmesser GmbH, Oberreifenberg DE PAV P•088

BeA CS, spol. s r.o., Praha 9 CZ PAV P•063

BeA CS, spol. s r.o., Praha 9 CZ PAV F•049

BeA CS, spol. s r.o., Praha 9 CZ PAV P•057

BG Technik cs, a.s., Praha 5 - Velká Chuchle CZ PAV P•038

Blum, s.r.o., Praha 9 CZ PAV F•010

Boto, s.r.o., Nové Zámky SK PAV P•079

BRIKLIS, spol. s r.o., Malšice CZ PAV P•136

CARBE s.r.o., Telnice u Brna CZ PAV P•029

Casco Adhesives AB, Stockholm SE PAV F•009A

CEPRA Spa, Assago (MI) IT PAV P•022

CLOU Bohemia s.r.o., Plzeň CZ PAV F•028

Česká technologická platforma lesního hospodářství 

a navazujíích průmyslových odvětví, Brno CZ PAV P•044

Česká zemědělská univerzita v Praze, 

Fakulta lesnická a dřevařská CZ PAV P•147

Dietrich‘s AG, Nitrianske Pravno SK PAV P•161

DREKOMA Ing. Vladimír Harazím CSc. CZ PAV P•153

DŘEVAŘSKÝ	MAGAZÍN	 	 PAV	F•011

Dřevomateriál s.r.o., Žamberk CZ PAV F•034

Dřevostroj Čkyně, a.s., Čkyně CZ PAV P•120

DSN BRNO s.r.o. CZ PAV P•070

DURANTE & VIVAN CZ PAV F•020

DYAS.EU, a.s. CZ PAV F•032

EFB spol. s r.o., Kladno CZ PAV F•035

EGGER CZ s.r.o., Hradec Králové CZ PAV F•048

ELBH-CZ s.r.o., Týn nad Vltavou CZ PAV P•191

Epimex s.r.o., Klášterec nad Ohří CZ PAV P•170

ERBOLI, spol. s r.o., Praha 4 CZ PAV P•110

EST + a.s., Ledeč nadSázavou CZ PAV P•144

EuroTec GmbH, Hagen DE PAV F•026

EXCOLO s.r.o., Cheb CZ PAV P•016

Firma	 Stát	 Hala•číslo	
stánku

FABA SLOVAKIA, spol. s r.o., Žilina SK PAV P•072

FELDER KG, Praha 5 CZ PAV P•012

FK dřevěné lišty, spol. s r.o., Bojanovice CZ PAV F•003

Foerster Tecom s.r.o., Praha 10 CZ PAV P•035

FORMAT 1 spol. s r.o., Křenovice CZ PAV P•129

FOX INTERIER, s.r.o., Plzeň CZ PAV F•014

Freewood s.r.o., Zašová CZ PAV P•003

GDA PIKL, a.s., České Budějovice CZ PAV P•067

GOFER nástroje, a. s., Praha 1 - Nové Město CZ PAV P•103

GreMi KLIMA CZ, s.r.o., Český Těšín CZ PAV P•119

HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU GmbH, Hawangen DE PAV P•160

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH DE PAV P•115

Hettich ČR k.s., Žďár nad Sázavou CZ PAV F•001

HOUFEK a.s., Golčův Jeníkov CZ PAV P•010

HPM TEC, s.r.o., Hustopeče CZ PAV F•017

Hranipex a.s., Humpolec - Komorovice CZ PAV F•012

IGM Bohemia s.r.o., Tuchoměřice, Praha-západ CZ PAV P•175

IMA Klessmann GmbH, Lübbecke DE PAV P•111

IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o., Polná CZ PAV F•008

ING. ČASTULÍK, s.r.o., Bratislava SK PAV P•122

Ing. František Kořínek - K+K, Praha 6 CZ PAV P•066

Ing. Martin Václavek, Otnice CZ PAV P•054

Ing. Jindřich Novotný - STARK CZ, Planá nad Lužnicí - Strkov CZ PAV P•123

Ing. Petr Říha, Mníšek pod Brdy CZ PAV P•172

INTEA SERVICE s.r.o., Holešov CZ PAV F•006

ITALCOMMA, spol. s r.o., Rokycany CZ PAV P•032

Jaromír Horský, RH+, Praha 4 CZ PAV P•037

JEŘÁBEK - stroje s.r.o., Brno CZ PAV P•117

Jiří Mynař - strojírenská výroba, Ostrava - Bartovice CZ PAV P•077

Josef Mikulka, Šternberk CZ PAV F•027

K.STROJ, s.r.o. CZ PAV P•166

Karned Tools s.r.o., Praha CZ PAV P•052

KATRES spol. s r.o., Říčany u Prahy CZ PAV P•082

Kesat a.s., Jihlava CZ PAV P•120

Klastr českých nábytkářů, družstvo, Brno CZ PAV F•040

Kovarson s.r.o. CZ VP P•202

KOVO NOVÁK Jan Novák, Citonice CZ PAV P•157

KREMTECH SPRAYING SYSTEMS, s.r.o., Praha 10 CZ PAV P•114

Leitz-nástroje s.r.o., Praha CZ PAV P•073

Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně CZ PAV P•043

LINAK C&S s.r.o., Majetín CZ PAV F•021

LUNIT s.r.o., Zvolen SK PAV F•011A

MAFELL AG, Oberndorf a.N. DE PAV P•060

MAREK Industrial a.s., Brno CZ PAV P•053

MARSHAL - CZ s.r.o., Město Albrechtice CZ PAV P•146

Mgr. Michal Bubik, BUBIK - ZWYRTEK s.f.o., Brno CZ PAV P•078
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1. den – úterý 22. října
Pokrokové materiály, design a technika v nábytkářství

 Doc. Ing. Arch. Ludvika Kanická, CSc.: Jak se nové 
materiály a technologie promítly do designu v roce 2013

 Ing. Karel Krontorád, CSc.: Využití plazmatu při olepování 
hran nábytkových dílců

 Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.: Ionty v interiérech
 Ing. Petr Čech, Ph.D.: Emise VOC z čalounických materiálů

2. den – středa 23. října
Dřevo jako materiál a výrobky z přírodních surovin

 Doc. Ing. Veronika Kotradyová, Ph.D.: Haptické účinky 
dřeva

 Ing. Lenka Hračková: Přírodní izolační materiály šetrné 
k peněžence

 Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová: Současné trendy v rea-
lizaci dřevostaveb

 Ing. Luďka Hlásková: Určování řezných odporů při ob-
rábění dřeva

 Ing. Vít Novák, Ph.D.: Kvalita povrchu po obrábění a její 
hodnocení

3. den – čtvrtek 24. října
Vzdělávací projekty

 Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.: Interaktivní vzdělávací 
portál pro nábytkáře

 Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký: Nábytkářský informační 
systém „NIS“

 Ing. Karel Krontorád, CSc.: Inovace výuky v oborech 
dřevařství, nábytkářství, staveb na bázi dřeva a designu 
nábytku na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy uni-
verzity v Brně

Aktualizováno 30. 9. 2013 | Změna programu vyhrazena.

Odborný doprovodný program veletrhu WOOD-TEC 2013

Seznam vystavovatelů je aktuální podle stavu k 30. 9. 2013

Firma	 Stát	 Hala•číslo	
stánku

Michal Kočař CZ VP F•300

NEVA - TRADE s.r.o., Kardašova Řečice CZ PAV P•051

NEXNET, a.s., Kroměříž CZ PAV P•171

NOBIA, s.r.o., Banská Bystrica SK PAV P•058

OHRA Regalanlagen GmbH, Kerpen DE PAV F•029

OKENTĚS, spol. s r.o., Zubří CZ PAV F•042

Oskar furniture co. TR PAV F•031

PANAS, spol. s r.o., Praha 14 - Kyje CZ PAV P•126

Patráš - twd s.r.o., Banská Bystrica SK PAV F•011

PILANA Saw Bodies, Zborovice CZ PAV P•128

PILANA Saw Bodies, Zborovice CZ PAV F•052

PILART s.r.o., Blansko CZ PAV P•190

Pilous - pásové pily, spol. s r.o., Brno CZ VP K•300

Pollmeier Polska, Poznaň PL PAV F•023A

PREBENA CZ, Hlinsko CZ PAV P•027

PRES SK, s.r.o., Žilina SK PAV P•069

První hanácká BOW spol. s r.o., Olomouc CZ PAV P•159

ROJEK prodej, spol. s r. o., Častolovice CZ PAV P•151

Romana Jelínková CZ PAV F•013a

Rütgers Organics GmbH, Mannheim DE PAV F•036

RVS servis spol. s r.o., Brno CZ PAV F•051

SAVA,spol.s r.o., Lysice CZ PAV F•024

SEKAR, spol. s r.o., Strančice CZ PAV F•023

SEMACZ, s.r.o., Tábor CZ PAV P•017

Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o., Velké Meziříčí CZ PAV F•041

Schachermayer, spol. s r.o., Praha 4 CZ PAV F•016

Schneider Bohemia spol. s r.o., Líně CZ PAV P•091

Silvi Nova CS, a.s., Praha CZ PAV F•009

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o., Zvolen SK PAV F•009

Simpson Strong-Tie s.r.o., Havlíčkův Brod CZ PAV F•007

SIRCA S.p.A. IT PAV F•020

Firma	 Stát	 Hala•číslo	
stánku

SOFTconsult spol. s.r.o., Praha 10 CZ PAV F•002

Společenstvo dřevozpracujících podniků v České republice, Jihlava CZ PAV P•025

Stanislav Musil, s.r.o., Cheb CZ PAV F•043

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o., Lužice CZ PAV P•113

STARON - CZ, s.r.o. CZ PAV P•154

STM s.r.o., Říčany CZ PAV P•105

STÖRI MANTEL, s.r.o., okr. Vsetín CZ PAV P•001

Storti S.p.A., Motta Baluffi (CR) IT PAV P•137

SVDSZ - Svaz výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení, Svitavy CZ PAV P•023

SZT s.r.o., Zábřeh CZ PAV P•139

ŠIMEK proficentrum s.r.o., Klatovy CZ PAV P•084

Šinar spol. s r.o., Praha 10 CZ PAV P•089

ŠPINAR - software s.r.o., Brno CZ PAV P•156

TECE DECOR A.S., Bursa TR PAV F•018

TEKMA, spol. s r.o., Brno CZ PAV P•007

Terrapolis s.r.o., Olomouc CZ PAV P•132

TEWIKO systems s.r.o., Liberec CZ PAV P•179

TKZ Polná, spol. s r.o., Polná CZ PAV F•015

Tomáš Láska - Lisy Falach CZ PAV P•165

Tooltechnic Systems CZ, s.r.o., Česká Lípa CZ PAV P•092

TOS Svitavy, a.s., Svitavy CZ PAV P•005

Trachea, a.s., Holešov CZ PAV F•002

TWIN s.r.o., Plzeň-Litice CZ PAV F•039

UNIVERSUM s.r.o., Brno CZ PAV F•055

VB Leasing CZ, spol. s r.o., Brno CZ PAV P•138

Vlček Jiří s.r.o., Stachy CZ PAV F•030

VYDONA s.r.o., Holešov CZ PAV P•020

Weto AG, Tittling DE PAV P•162

Wood Software s.r.o., Opava-Komárov CZ PAV P•135

Woodgrain s.r.o., Hostouň CZ PAV P•140

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky SK PAV P•178

ZWT s.r.o., Rousínov CZ PAV F•025
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WOOD-TEC: Veletrh s vůní dřeva

Ve dnech 22.–25. října se na brněnském výstavišti uskuteční již tradiční 
mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC. 
Tento svátek všech milovníků dřeva se koná jednou za dva roky a letos jde 
již o třináctý ročník. WOOD-TEC se za dobu svého konání dostal do popředí 
významných veletrhů v tomto oboru a získal postavení klíčového odborné-
ho veletrhu v oblasti zpracování dřeva v novém prostoru Evropské unie.

O vysoké odbornosti a kvalitě veletrhu 
svědčí i silná podpora odborných asocia-
cí, sdružení, státních institucí a mediál-
ních partnerů. Mezi nejvýznamnější patří 
podpora evropského sdružení výrobců 
dřevozpracujících strojů EUMABOIS, je-
hož členskými svazy je hodnocen jako 
jeden z nejdůležitějších veletrhů v oblasti 
dřevozpracujícího průmyslu.
V letošním roce obsadí WOOD-TEC 
opět nejmodernější část brněnského 
výstaviště, a to pavilony P, F a přilehlé 
volné plochy. Odborní návštěvníci se 
mohou těšit na prezentaci více jak 160 
firem a společností z 10 zemí. 
„Letošní ročník vidím optimisticky,“ říká 
Miloň Mlčák, ředitel veletrhu. „I přes 
negativní informace ohledně situace 
v oboru se většina vystavovatelů roz-
hodla veletrhu zúčastnit včetně těch klí-
čových a využít jej tak k posílení partner-
ských a obchodních vztahů, popřípadě 
získání nových kontaktů. Těší mě zájem 
tradičních vystavovatelů a vážím si jejich 
loajality. Stejně tak mám radost, že se 
na veletrh hlásí firmy, které se zúčast-
ní veletrhu poprvé. Jsem rád, že naši 
klienti berou veletrh jako marketingový 
nástroj, který je důležitý právě v obdo-
bí ekonomické recese a pevně věřím, 
že jim účast na WOOD-TECu přinese 
očekávané cíle a hlavně uzavřené ob-
chody,“ dodává Miloň Mlčák.

Veletržní expozice 
je příjemným místem 
k navázání nových kontaktů

„WOOD-TEC je pro nás příležitostí 
osobně se setkat s našimi zákazníky, 
ať již formou konzultace konkrétních zá-
ležitostí ohledně sušení, logistiky sušá-

renského provozu či kvality řeziva, nebo 
prostě ‚jen‘ formou přátelského rozho-
voru. Zdejší trh je v našem oboru malý, 
a tak se téměř všichni, výrobci i zákazní-
ci, osobně známe. Ačkoliv je velká vět-
šina naší produkce určena na export, 
důvěra, zkušenosti a komentáře našich 
partnerů jsou pro nás velice důležité,“ 
uvedla např. asistentka obchodu spo-
lečnosti Katres Eva Lysáková.

Vhodnou investicí lze získat 
náskok před konkurencí

Veletrh WOOD-TEC pravidelně navště-
vuje více než 14 tisíc odborných náv-

štěvníků. Návštěvníci, kteří využijí mož-
nosti registrace na webových stránkách 
veletrhu, získají slevu na celodenní 
vstupenku na veletrh. Pokud se náv-
štěvník zaregistruje, získá jednodenní 
vstupenku za 160 Kč, přičemž plná 
cena za jednodenní vstupenku je 260 
Kč. Dále je připraveno zlevněné vstup-
né pro školy, a to 80 Kč za den a oso-
bu. Tato sleva platí i pro pedagogický 
doprovod.
Ani letošní ročník by si určitě odborná 
dřevařská veřejnost neměla nechat ujít. 
Většina vystavovatelů plánuje předsta-
vit nejen stávající portfólio výrobků, ale 
hlavně novinky. Širokou škálu zcela no-
vých nebo zásadně inovovaných strojů 
pro opracování dřeva a výrobu nábytku 

slibuje např. společnost Felder-Group 
CZ. „Mimo jiné absolutně novou typo-
vou řadu srovnávacích a tloušťkovacích 
frézek či nové typy CNC dřevoobrábě-
cích center“, říká Ing. Tomaš Vystyd, 
jednatel společnosti. 
Pozadu ale nezůstanou ani další před-
ní dodavatelé strojů a technologií, jako 
jsou např. Epimex, Panas, Pilart, Rojek, 
stejně jako dodavatelé kování a kom-
ponentů (Blum, Hettich aj.), materiálů 
pro výrobu nábytku (Egger, FK dřevěné 
lišty, Hranipex atd.) nebo nátěrových 
hmot (Adler, Impra, Sherwin Williams 
a další).

Odborní návštěvníci se tedy mohou těšit 
na celou řadu zajímavých prezentací, 
inovací a novinek. Seznam vystavova-
telů bude před veletrhem k dispozici na 
webových stránkách veletrhu.

http://www.wood-tec.cz
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ELEGANCIA 
V POHYBE

Štíhly, priamočiary dizajn bokov s moderným konceptom farieb – to je 
LEGRABOX, nový Boxsystém firmy Blum. O ešte vyšší komfort pohybu sa 
stará inovatívny vodiaci systém so synchronizovaným ľahučkým chodom a 
s BLUMOTION na jemné a tiché dovretie.
Viac k našim fascinujúcim riešeniam:                www.blum.com
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http://www.blum.com


WOOD-TEC 2013  
Brno 22. – 25. 10. 2013, hala P, stánek 20

přední český výrobce 
dřevoobráběcích nástrojů vás zve

m i s t r o v s k á  p ř e s n o s t  a  k v a l i t a

VÝROBA, PRODEJ A SERVIS DŘEVOOBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ A SPECIÁLNÍCH NÁSTROJOVÝCH SYSTÉMŮ NA DŘEVO, PLAST A KOV
VYDONA  s.r.o., Pravčice 244, 768 24  Hulín, Tel: (+420) 573 301 364, Fax: (+420) 573 301 370, e-mail: info@vydona.cz, www.vydona.cz

http://www.vydona.cz
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OHRA sales office
Česká a Slovenská republika
Zastoupení v České republice
Mazourova 1, Brno 636 00 

Tel/fax: +420 544 526 605
mobilní telefon: +420 776024121 
www.ohra.cz, info@ohra.net 
 

SKLADOVACÍ TECHNIKA PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

OHRA – specialista pro skladování  
dlouhého a objemného materiálu

www.ohra.cz

http://www.ohra.cz
http://www.prebena.cz
http://www.fklisty.cz
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REMA – aktuální referenční projekt

Firma REMA Massivholzplattenwerk GmbH působí již více než 60 let v Eben im 
Pongau, Rakousko, v oboru zpracovávání dřeva. Od roku 1989 vyrábí vysoce 
hodnotné masivní desky z jehličnatých a listnatých dřevin pod zavedenou značkou 
REMA. Produktová nabídka zahrnuje vedle desek také dveřní frýzy a komponenty 
pro výrobu dveří z jehličnatých i listnatých dřevin. 

Referenční projekt REMA je zaměřen 
na aktuální trend „starého dřeva“, zde 
zasazeného do zcela moderního pojetí 
bydlení.
Velkorysý referenční byt v podkroví 

v moderním designu, vybavený s vyu-
žitím 3-vrstvé biodesky ze starého dřeva 
značky REMA, odkazuje na rozmanité 
možnosti užití produktů této značky 
v různých prostorách – od schodiště, 

předsíně, obývacího pokoje, jídel-
ny, ložnice a koupelny až po terasu. 
Výsledkem je nejvyšší míra komfortu 
bydlení, individualita a kreativita.

Obývací pokoj z bio desek REMA-
staré dřevo

 Regály a přihrádky v obývacím po-
koji

 Obložení okna s integrovaným se-
zením

Ložnice z biodesek REMA-staré 
dřevo

 Šatní skříň přes celou šířku ložnice
 Dělící příčka místnosti sloužící sou-
časně jako čelo postele i noční stol-
ky

 Obložení manželské postele

Ing. Pavel Sedlecký
NOVĚ OTEVŘENÝ SKLAD PRAHA
Prodej spárovek REMA
www.susenerezivo.cz

Démos trade, a.s.
OSTRAVA
CENTRÁLNÍ SKLADY PRAHA, SOKOLNICE
www.demos-trade.com

SMRK SEVERSKÝ, BOROVICE SIBIŘSKÁ,
SMRK ANTICKÝ, MODŘÍN SIBIŘSKÝ

http://www.ratajsky.com
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Obytná kuchyně z bio desek REMA-
staré dřevo 

 Sokl a dvířka v celé kuchyni
 Stolování v kuchyni
 Kuchyňská stěna

Pro repliky starého nábytku s rusti-
kálním vzhledem starého dřeva nabízí 
REMA průmyslovou variantu – antický 

smrk. Antický smrk se vyrábí z čerstvé-
ho pařeného dřeva. Pařením dostane 
dřevo přirozené, průběžné hnědé zbar-

vení. Výhodou je, že není potřeba při 
dalším zpracovávání používat mořidla 
nebo tónované laky.

Koupelna se stěnou z biodesek 
REMA-staré dřevo 

 Koupelnová skříňka pod umyvadlem 
 Obložení stěny koupelny i toalety

Ing. Pavel Sedlecký
NOVĚ OTEVŘENÝ SKLAD PRAHA
Prodej spárovek REMA
www.susenerezivo.cz

Démos trade, a.s.
OSTRAVA
CENTRÁLNÍ SKLADY PRAHA, SOKOLNICE
www.demos-trade.com

SMRK SEVERSKÝ, BOROVICE SIBIŘSKÁ,
SMRK ANTICKÝ, MODŘÍN SIBIŘSKÝ

http://www.ratajsky.com
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www.egger.cz

Tématem první části jsou interiéry kuchyní.

Důležitost kuchyňského nábytku a pracovních desek v interiérovém designu neustále roste. Prostory pro vaření a bydlení se 
dnes často propojují a kuchyně se tak otevírají směrem do obývacích prostor.

Úspěšný výběr a kombinace materiálů jsou klíčem k individuálnímu ztvárnění kuchyně. Pracovní desky a zádové panely 
jsou ve zvýšené míře používány pro vytváření kontrastů. Speciálně pokud je kuchyň navržena v neutrálních barvách, jako je 
bílá nebo šedá, lze docílit zajímavého kontrastu volbou dekoru pracovní desky s tzv. „used look“ použitým vzhledem. Tam 
kde je zapotřebí vytvoření harmonického kontrastu, lze ideálně použít teplého odstínu bílé W1200.

Díky svému přirozeně lineárnímu charakteru se dekor H1474 ST22 Pinie Avola bílá odlišuje od doposud běžně známých 
dekorů pinií a nabízí se jako alternativa k bílé barvě. K vytvoření světlého a tmavého kontrastu ho lze úspěšně kombinovat 
s dekorem H1484 ST22 Pinie Avola hnědá. Svým teple bílým odstínem vytváří dekor W1200 ST9 Porcelán tón v tónu. 
Barevné přemostění lze docílit použitím pracovní desky F274 Beton světlý. Kombinace dekoru H1474 s dekorem U727 
ST9 Kamenná šedá vytvoří přirozeně neutrální protipól. Použití pracovní desky F214 Břidlicová dýha vede k oživení spíše 
neutrální kuchyně.

Více než jen bílá
Společnost EGGER pro Vás připravila ve spolupráci se svými distributory celoplošnou dekorovou kampaň pro Českou 
a Slovenskou republiku.
Celou kampaní se prolíná motto: „Více než jen bílá.“
Bílá barva je aktuálně neodmyslitelnou součástí moderního nábytku a interiérového designu. Kromě tohoto 
megatrendu však pozorujeme zajímavý vývoj nových směrů a řešení, na které chceme upozornit prostřednictvím 
naší dekorové kampaně.

http://www.egger.cz
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Kampaň probíhá v období od 16. 9. do 15. 11. 2013

Promítněte ve Vašich realizacích aktuální trendy a docilte tak toho nejlepšího výsledku 
prostřednictvím kolekce ZOOM®.         

H1474 ST22 Pinie Avola bílá

zvýhodněná cena

H1484 ST22 Pinie Avola hnědá

zvýhodněná cena

U727 ST9 Kamenná šedá

zvýhodněná cena

F274 ST9 Beton světlý

zvýhodněná cena

W1200 ST9 Porcelán

zvýhodněná cena

F214 ST10 Břidlicová dýha

zvýhodněná cena

Po celou dobu trvání dekorové kampaně od 16. 9. do 15. 11. 2013 lze výše představené dekory 
nakoupit za zvýhodněných cenových podmínek.
Poptejte je u Vašeho distributora dekorativních plošných materiálů fi rmy EGGER.

zvýhodněná cena

EGGER KOLEKCE ZOOM® – Široká škála dekorů.  Bohatá inspirace.
Navštivte svět plný nápadů na TrendSpot a objevte neuvěřitelně širokou  škálu  nejnovějších dekorů kolekce ZOOM®. 
Díky dekorovým novinkám a nekonečným možnostem jejich kombinací docílíte dokonalých výsledků.
Je to Vaše kolekce pro nejnovější trendy.

Načtěte QR kód nebo jděte na www.egger.com/trendspot

    

TRENDSPOT 
– TRENDEM SE STÁVÁ TO, CO Z NĚJ VYTVOŘÍTE 

Vyhrajte profesionální nafocení Vašeho projektu

http://www.egger.cz
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Soklové desky se zrcadlovým povrchem
od společnosti REHAU

Láska k detailu hraje důležitou roli při vytváření návrhů nábytku 
a interiérového zařízení. Naštěstí už je dávno pryč doba, kdy bylo 
nutné obtížně kombinovat různé prvky s odlišnou povrchovou úpra-
vou a z odlišných materiálů. Jednotný design REHAU vám umožňuje 
opticky i materiálově sladit nejrůznější výrobky firmy REHAU jako 
jsou roletové systémy, nábytkové hrany, těsnicí lišty za pracovní 
desky nebo soklové desky.

REHAU, s.r.o.
Obchodní 117, CZ-251 70 Čestlice
www.rehau.cz

REHAU, s.r.o.
Kopčianska 82/A, SK-850 00 Bratislava
www.rehau.sk

Novinkou ve skladovém programu REHAU Express Collection jsou soklové desky 
se zrcadlovým povrchem v chromovém provedení. Díky optickému zrcadlení podla-
hy je navozen dojem plující, vznášející se kuchyně.

Soklové desky REHAU jsou vždy výborně sladěné s designem kuchyně a jsou 
také důležitým funkčním prvkem. Díky integrovanému těsnění zaručují spolehlivou 
ochranu před pronikáním vlhkosti a nečistot. Kompletní sortiment tvarovek vám 
umožní individuální plánování každé kuchyně.

http://www.rehau.cz
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T.acrylic – akrylátová dvířka Trachea

Vůdčím trendem v oblasti nábytkových dvířek jsou nyní bez-
pochyby dvířka akrylátová. Není divu, že se záhy objevila 
v nabídce našeho největšího výrobce – firmy Trachea. S touto 
značkou si tradičně spojujeme dokonalé provedení, nejširší 
nabídku a … vždy také něco navíc. Ani tentokrát Trachea 
nezklamala.

Akrylátová dvířka „made in Trachea“ nesou obchodní název 
T.acrylic. Jsou nabízena ve 22 (!) lesklých dekorech a vyzna-
čují se ideálním povrchem, vysokým leskem a stálobarevností. 
Impozantní šíře nabídky a špičková kvalita získaly dvířkům do-
slova raketovou oblibu pár týdnů po uvedení na trh. Jak je ale 
u značky zvykem, vzápětí přišly další bonusy a „vychytávky“. 
Čtyři z nabízených dekorů lze kromě standardní identicky 
tónované hrany zpracovat také s nesmírně elegantní a mo-
derní 3D hranou. A tři nejoblíbenější dekory nabízí Trachea 
i v oboustranném provedení, kdy je zadní strana dvířek na-
prosto shodná se stranou čelní.
Podobně jako na ostatní dvířka z produkce holešovské firmy, 
lze i na T.acrylic aplikovat dekorativní tisk Overface. Podle 
zasvěcených informací však téma akrylátových dvířek není 
zdaleka vyčerpáno a již brzy slibuje Trachea další výrazné 
novinky v této oblasti.

V Holešově žertem říkají, že rozhodnout se pro T.acrylic je 
pokušení, kterému podlehnete velmi snadno. Nejtěžší prý 
je … vybrat odstín.

Trachea. Domov za každými dvířky.
www.trachea.cz

NOVINKANOVINKA

Trachea, a.s.  |  Tovární 1209  |  769 01  |  Holešov  |  telefon: +420 573 502 111  |   www.trachea.cz

MODERNÍ MATERIÁL | VYSOKÝ LESK | ODOLNÝ POVRCH

http://www.trachea.cz
http://www.trachea.cz
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Sjednocení přirozenosti a designu

3D obkladová deska Stepwood® je ma
teriál vytvořený z dřevěných lamel různé 
tloušťky a šířky, čímž se docílí vyjimečné 
3D optiky. Vysoká kvalita dřeva a přiro
zený vzhled předurčují využití obkladu 
Stepwood® v interiérech domácností, 
obchodních prostorů, veřejných institucí 
apod. Stepwood® získal na letošním 
veletrhu Interzum v Kolíně nad Rýnem 
prestižní ocenění Interzum Award 2013 
za vysokou kvalitu výrobku.
Standardní dřeviny: ořech – brouše
ný, dub – broušený a kartáčovaný, smrk 
– broušený a kartáčovaný. Provedení 
v dřevině dub nyní nabízíme za cenu 
smrku! – http://eshop.fklisty.cz/

Nestandardní dřeviny: na poptávku
Povrch: standardně lakovaný matným 
lakem (lze dodat i bez povrchové úpravy 
nebo olejovoskované)
Desky mohou být nalepeny přímo na 
stěnu nebo upevněné pomocí spon na 
vyrovnávací montážní lišty (předpokla
dem je suchý a čistý povrch).
Další informace včetně montážního ná
vodu a pokynů k údržbě a ošetřování 
najdete na internetových stránkách fir
my FK dřevěné lišty, spol. s r.o.– www.
fklisty.cz nebo na http://www.bydleni.
cz/firma/FK-drevene-listy-spol-s-r-o.
Pro naše zákazníky jsme připravili no-
vinku v podobě obkladové desky oba
lené PVC fólií. Tento materiál se vyzna
čuje jednoduchou údržbou a také nižší 
cenou než u desek z masivního dřeva.
Nové designové desky STEPFORM 
jsou speciálně vyvinuté pro obchodní 
prostory a budovy. Nosičem je speciál
ně konstruovaná MDFdeska jejíž po

vrch je obalený kvalitní 3dimenzionální 
nábytkovou folií, kterou lze i lakovat. To 
umožňuje individuální a mnohostranný 
vzhled, který je požadovaný do objektů 
a obchodních prostorů.
Dekorativní prvky do interiéru při jejichž 
použití se fantazii meze nekladou. Výběr 
dekorů zahrnuje nejen zajímavé vzory 
v měděném, koženém či betonovém 
vzhledu, ale také unibarvy. Díky pota
hovanému povrchu není nutné násled
né opracování hran panelů.
Desky vyrábíme na míru dle potřeb 
zákazníka. Jsme flexibilní ve výběru 
dekorů, rozměrech panelů a rychlé 
výrobě.

K&C

www.drevoobchod.cz

Společnost Dřevoobchod K&C ve 
spolupráci s �rmou P�eiderer 
Vám dodá širokou škálu dekora-
tivních materiálů pro různé mož-
nosti využití s maximální kvalitou.

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

LEHČENÉ NOSIČE PRO 
DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

MAGNETICKÉ HPL

HPL

KOMPAKTNÍ DESKY

HPL NA NOSIČÍCH

VYSOKÉ LESKY NA VŠECH DEKORECH

NEVŠEDNÍ STRUKTURY DEKORŮ
„LI“ - LINEA  a „ML“ - MATNÝ LAK
A JINÉ ZAJIMAVÉ STRUKTURY

http://www.fklisty.cz
http://www.drevoobchod.cz
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Sherwin-Williams opět na Wood-Tecu

Sherwin-Williams Czech Republic se již po sedmé v řadě zúčastní 
mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl 
Wood-Tec v Brně. 

Představíme zde kompletní portfolio 
svých dvou obchodních značek Becker 
Acroma a Arti, které se týká profesionální 
povrchové úpravy dřeva – vodouředitel-
né, rozpouštědlové, PUR a UV tvrditelné 
materiály. Podrobněji se zaměříme na 
systémy venkovních materiálů včetně olejů 
a vosků. Na stánku budou k vidění ukázky 

povrchové úpravy jednotlivých systémů. 
Profesionálním uživatelům budou k dispo-
zici technici Sherwin-Williams nebo auto-
rizovaní distributoři, kteří jsou schopni po-
skytnout informace o nejvhodnějším sys-
tému povrchové úpravy za použití materiálů 
značek Becker Acroma a Arti. Těšíme se 
na setkání s vámi v pavilonu F.

FunderMax GmbH
Tel: +43 (0)5/9494-0, Fax: +43 (0)5/9494-4200
email: office@fundermax.at, www.fundermax.at

FunderMax nabízí široké spektrum variant povrchů a dekorů, včetně vysokých lesků.
Nechte se unést vaší kreativitou a nápady. Využijte naše inovativní materiály a indivi-
duální dekory pro vaše interiérové projekty a nábytkový design. Na našich interne-
tových stránkách najdete databázi mnoha projektů a referencí.
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Společnost EGGER 
Vás zve na veletrh WOOD-TEC
Firma EGGER představí novinky, jež určují trendy
v interiérovém designu a posouvají je o třídu výš.

Firma EGGER, přední mezinárodní výrobce velkoplošných materiálů 
na bázi dřeva, představí na veletrhu WOOD-TEC ucelenou škálu produktů
ze svého portfolia. Ruku v ruce se sloganem „Více ze dřeva“ nabízí firma
EGGER komplexní sortiment deskových materiálů na bázi dřeva (dřevo-
třískové, OSB a MDF desky), jakož i řeziva. Vedle produktů určených 
pro výrobu nábytku, interiérovou výstavbu a dřevostavby je EGGER též
výrobcem laminátových plovoucích podlah.

Vedle řady produktových a dekorových
novinek budou na letošním veletrhu
WOOD-TEC hlavními motivy expozice
firmy EGGER, ZOOM® DESIGN GUIDE,
jakož i právě probíhající celoplošná de-
korová kampaň „Více než jen bílá“.

ZOOM® DESIGN GUIDE
– jedinečná pomůcka 

pro všechny jež plánují, navrhují, jakož
i vyrábí a instalují nábytek a interiéry. 
Na 180 stranách v něm naleznete:

• nejnovější trendy nábytkového
a interierového designu

• inspirativní ukázky možného použití
dekorů v různých interiérových
situacích

• brožuru s doporučenými dekorovými
kombinacemi, jakož i informacemi
o dostupnosti těchto dekorů v rámci
produktové nabídky 

• DVD se zkušební verzí programu VDS
PROFI, jež Vám napomůže s vizuali -
zací a prezentací Vašich nápadů.

„VÍCE NEŽ JEN BÍLÁ“ – pod tímto mot-
tem Vám firma EGGER spolu se svými
distributory přináší jedinečnou možnost
promítnout do Vašich realizací aktuální
trendy prostřednictvím kolekce ZOOM®. 

V první fázi této celoplošné kampaně
pro Českou a Slovenskou republiku,
probíhající od 16. 9 do 15. 11. 2013,
jsme se zaměřili na interiéry kuchyní.
Seznamte se na naší expozici s aktuál-
ními trendy kuchyňských interiérů a od-
neste si s sebou inspirace pro Vaše re-
alizace, jakož i tip na zvýhodněný nákup
vybraných dekorů laminovaných desek
EURODEKOR®.

Našemu stánku bude dominovat dnes
již celoevropsky známý, často oceňo-
vaný a vždy znovu obdivovaný EGGER
TRUCK. Prostřednictvím nejmoderněj-
ších vizualizačních technologií Vám ote-
vře náhled do světa firmy EGGER
a umožní se podívat na některé Vám
důvěrně známé materiály z trochu ji-
ného úhlu.

Kontakt:

EGGER CZ s.r.o.
Čechova 498
CZ-500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 531 531
fax: +420 495 531 534
e-mail: info-cz@egger.com
www.egger.cz

Navštivte nás 
na stánku č. 048, pavilon F.

Těšíme se na setkání s Vámi.

WOOD-TEC, mezinárodní veletrh pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl, 22.–25. 10. 2013, výstaviště v Brně

TRENDSPOT 
– TRENDEM SE STÁVÁ TO, CO Z NĚJ VYTVOŘÍTE 
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Zakázkový nábytek 
s přidanou hodnotou

Když se téma odborné konverzace stočí ke komfortnímu bydlení, 
často se předmětem rozhovoru stává extrémně funkční nábytek 

a bytové vybavení, které se přizpůsobí individuálním požadavkům uživatele. Jak se požadavkům zá-
kazníka v současných tvrdých konkurenčních podmínkách trhu umí přizpůsobit např. „obyčejná“ šatní 
(vestavěná) skříň, představila na letošním veletrhu Interzum v Kolíně nad Rýnem společnost Häfele.

Nábytkářský průmysl a obchod jsou dva 
vysoce konkurenční sektory extrémně 
citlivé na ceny. V těchto podmínkách 
musí být výrobci schopni odlišit se od 
konkurence prostřednictvím originálních 
produktů s přidanou hodnotou, aby do-
sáhli obchodního úspěchu.

Jeden korpus – tři varianty 
dveří

Jedním z dobrých příkladů zakázko-
vého nábytku „s přidanou hodnotou“ 
je skříňový koncept Häfele. Projekt je 
založen na univerzálním korpusu, který 
lze osadit otočnými, posuvnými nebo 
posuvně-skládacími dveřmi. Korpus je 
připraven pro všechny tyto možnosti. Je 
předvrtán pro každé konkrétní řešení tak, 
aby konkrétní dveře mohly být namonto-
vány kdykoli podle přání uživatele, tedy 
i dodatečně v budoucnu. Pro výrobce to 
má dvě výhody:

 nabízí zákazníkovi možnost změny 
kdykoli během užívání

 úsporu času při výměně původních 
dveří za nové

Pro každé řešení Häfele dodává kování 
ve speciálně balených sadách na zá-
kladě jedné objednávky podle typu dveří.

Manuální nebo elektrické

Zastavme se detailněji u šatních/
vestavěných skříní s posuvnými dveř-
mi. Prvním krokem k vyššímu komfortu 
v tomto segmentu patří automatické do-
vírání s tlumení pohybu – zejména u dveří 
s rozměrnými těžkými křídly. Dalšího 
zkvalitnění uživatelského komfortu lze 
docílit vybavením skříně elektrickým po-
honem pro posuv dveří. Tuto maximální 
funkčnost a optimální komfort přesně 
podle požadavků zákazníka nabízí nový 
modulární systém posuvných dveří Slido 
Classic 70 VF A. Je určen pro dveře 
až do hmotnosti 70 kg a nabízí několik 
možností rozšíření základní funkčnosti, 
pro které se může zákazník rozhodnout 
kdykoli během užívání:

 přidání integrovaného tlumení pohybu 
Smuso, a to v obou směrech pohybu 
křídla

 přidáním Synchro řízení, které zajiš-
ťuje synchronní pohyb dvou středo-
vých křídel u čtyřkřídlových dveří

 přidáním elektrického pohonu křídel 
e-drive

Všechny tři uvedené varianty lze vzájem-
ně kombinovat a jak jsme již uvedli, tyto 
změny lze díky „univerzálnímu“ korpusu 
realizovat rychle a bez nutnosti jakých-
koliv úprav či změn kování a montážních 
prvků.
V „manuálním“ provedení s tlumením 
Smuso jsou křídla jak při otevírání, tak 
při zavírání jemně a tiše dotažena do kon-
cové polohy. Synchro řízení poskytuje 
vizuálně atraktivní variantu pohybu, kdy 
při otevření jednoho křídla se automa-
ticky otevře i druhé křídlo – synchronně 
a s nulovým úsilím. Mechanismus je na-
vržen tak, aby při plném otevření křídel 
byl umožněn přístup do celého prostoru 
skříně za dveřmi.

Synchro řízení zajišťuje synchronní pohyb dvou středových křídel u čtyřkřídlových dveří

http://www.hafele.cz


Elektrický pohon e-drive, s velmi tichým 
motorem, umožňuje hladké otevírání 
a zavírání těžkých křídel prostřednictvím 
dotykových spínačů (např. zatlačením na 
dveře ve směru požadovaného posuvu) 
nebo dálkového ovladače. Speciálně 
navržený posuvný mechanismus má 
malou montážní výšku a instaluje se na 
horní stranu půdy skříně. Z přední strany 
je „maskován“ krycí lištou z vysokotla-
kého laminátu, která ponechává pouze 
úzkou štěrbinu u stropu pro ploché uná-
šecí konzoly. Z čelní strany skříně jsou 
veškeré části a mechanismy posuvného 
systému „neviditelné“.
Při osvětlení vnitřního prostoru skříně 
světelným systémem Loox, není nutné 
instalovat další spínače. Osvětlení je ří-
zeno z jednotky e-drive, která zazname-
nává polohu křídla (otevřeno/zavřeno) 
a podle toho sepne či vypne integrova-
né osvětlení. Posuvný systém e-drive, 
stejně jako osvětlení Loox, je připraven 
pro snadnou elektroinstalaci prostřed-
nictvím ohebných kabelů s koncovými 
konektory Plug & Play. 

Pro nejnáročnější klientelu

Elektrickým pohonem e-drive mohou 
být vybaveny různé typy posuvných 
systémů Häfele pro předsazené dveře 
až do hmotnosti křídla 100 kg – např. 
systém Finetta Flatfront E 35 FB, 

určený pro nejnáročnější kategorii zá-
kazníků. Konstrukčně je systém kon-
cipován pro dvě posuvná křídla o šířce 
600–1900 mm, která v zavřené poloze 
spočívají v jedné rovině. Otevírají se 
stylem „překrývání“, to znamená, že při 
otevírání se křídlo nejprve vysune do 
předsazené pozice a v této poloze se 
horizontálně odsune před zavřené křídlo. 
Potřebujeme-li otevřít druhé křídlo, musí 
být první (otevřené) nejprve zavřeno.
Součástí posuvného mechanismu je 

kromě lineárního vedení kovová dráha, 
v níž se pohybují plastové kladky vodi-
cích elementů. Vodicí elementy jsou 
spojeny s příčnými výsuvnými konzola-
mi, na nichž jsou zavěšeny dveře. Při ho-
rizontálním posuvu dveří kopírují kladky 
tvar dráhy, navržený tak, aby v počáteční 
fázi otevírání došlo k „vybočení“ elemen-
tů a tím k předsunutí křídla.
A stejně jako předchozí systém, i tento 
je možné kdykoli – tedy i dodatečně – 
namontovat na „univerzální“ korpus.

Elektrický pohon e-drive usnadňuje manipulaci hlavně s rozměrnými a těžkými křídly do hmotnosti 100 kg

Posuvný systém Finetta Flatfront s elektropohonem pro dveře „v jedné rovině“ je 
určen pro nejnáročnější klientelu

Pohyb křídla současně ve směru rovnoběžném a kolmém vůči rovině dveří umožňují vodicí prvky, které jsou součástí posuv-
ného mechanismu

http://www.hafele.cz
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Teprve s námi se 
Vám otevírají …

Rádi bychom představili nejširší sortiment 
stavebního kování v České republice. Vyrábí ho 
česká firma, jejíž historie sahá až do roku 1911, 
kdy byla v Polné založena firma lisařského cha-
rakteru. V roce 2011 tedy firma oslavila již 100 
let svého trvání. 1. září 2014 oslaví TKZ Polná 
20 let trvání společnosti s ručením omezeným. 

Co vše vám můžeme nabídnout? Závěsy od historických replik 
až po seřizovací závěsy s moderním designem, ucelené řady 
pro elegantní řešení celého domu či bytu, široký sortiment pro 
špaletová okna, bohatou škálu závěsů seřiditelných ve třech 
směrech – TRIO – a jejich kombinací, čítající až 180 prove-
dení. Pro doladění vašich interiérů vám nabízíme nepřeberné 
množství návleků – plastové ve 13ti barevných odstínech, – 
kovové s ozdobnými ukončeními čepu v mnoha provedeních 
povrchových úprav (včetně odstínů barev RAL). Dále nabízíme 
široký výběr doplňků – upínací elementy, vrtací a frézova-
cí šablony. Naše produkty znají po celém světě – od zemí 
Evropské unie, Asie, přes Afriku až po od země Jižní Ameriky.
Vedle širokého sortimentu sériové výroby jsme též schopni 
vyrobit atypické zakázky a přesné repliky závěsů, které vyrá-
běli naši předkové (viz naše reference např. Národní divadlo 
Praha, Lichtenštejnský palác Praha, Bratislavský hrad, mnoho 
divadel, zámků a hotelů).
Naším cílem v současnosti je uspokojit jak milovníky „historie“, 
tak „moderna“. Proto se část produkce orientuje na výrobu 
kování moderních tvarů se speciálními odolnými povrchovými 
úpravami, která jsou testována v nejvyšších třídách odolnosti. 
Pro venkovní prostředí vyrábíme vysoce kvalitní kování v nerezu.
Chceme, aby vám naše kování sloužilo co nejlépe a líbilo se 
vám. Proto naše vývojové oddělení spolupracuje s renomo-
vanými výrobci dveří a oken, architekty a designéry. S naším 
sortimentem se seznamují a pracují profesoři a učitelé střed-
ních a vysokých škol se zaměřením na dřevařské výrobky, 
stejně tak odborníci výzkumných ústavů.
Samozřejmostí naší společnosti je dodávka výrobků až „do 
domu“, servis a odborné poradenství. To, co ostatní nemají, 
najdete u nás …. 

http://www.tkz.cz
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Společnost EGGER 
Vás zve na veletrh WOOD-TEC
Firma EGGER představí novinky, jež určují trendy
v interiérovém designu a posouvají je o třídu výš.

Firma EGGER, přední mezinárodní výrobce velkoplošných materiálů 
na bázi dřeva, představí na veletrhu WOOD-TEC ucelenou škálu produktů
ze svého portfolia. Ruku v ruce se sloganem „Více ze dřeva“ nabízí firma
EGGER komplexní sortiment deskových materiálů na bázi dřeva (dřevo-
třískové, OSB a MDF desky), jakož i řeziva. Vedle produktů určených 
pro výrobu nábytku, interiérovou výstavbu a dřevostavby je EGGER též
výrobcem laminátových plovoucích podlah.

Vedle řady produktových a dekorových
novinek budou na letošním veletrhu
WOOD-TEC hlavními motivy expozice
firmy EGGER, ZOOM® DESIGN GUIDE,
jakož i právě probíhající celoplošná de-
korová kampaň „Více než jen bílá“.

ZOOM® DESIGN GUIDE
– jedinečná pomůcka 

pro všechny jež plánují, navrhují, jakož
i vyrábí a instalují nábytek a interiéry. 
Na 180 stranách v něm naleznete:

• nejnovější trendy nábytkového
a interierového designu

• inspirativní ukázky možného použití
dekorů v různých interiérových
situacích

• brožuru s doporučenými dekorovými
kombinacemi, jakož i informacemi
o dostupnosti těchto dekorů v rámci
produktové nabídky 

• DVD se zkušební verzí programu VDS
PROFI, jež Vám napomůže s vizuali -
zací a prezentací Vašich nápadů.

„VÍCE NEŽ JEN BÍLÁ“ – pod tímto mot-
tem Vám firma EGGER spolu se svými
distributory přináší jedinečnou možnost
promítnout do Vašich realizací aktuální
trendy prostřednictvím kolekce ZOOM®. 

V první fázi této celoplošné kampaně
pro Českou a Slovenskou republiku,
probíhající od 16. 9 do 15. 11. 2013,
jsme se zaměřili na interiéry kuchyní.
Seznamte se na naší expozici s aktuál-
ními trendy kuchyňských interiérů a od-
neste si s sebou inspirace pro Vaše re-
alizace, jakož i tip na zvýhodněný nákup
vybraných dekorů laminovaných desek
EURODEKOR®.

Našemu stánku bude dominovat dnes
již celoevropsky známý, často oceňo-
vaný a vždy znovu obdivovaný EGGER
TRUCK. Prostřednictvím nejmoderněj-
ších vizualizačních technologií Vám ote-
vře náhled do světa firmy EGGER
a umožní se podívat na některé Vám
důvěrně známé materiály z trochu ji-
ného úhlu.

Kontakt:

EGGER CZ s.r.o.
Čechova 498
CZ-500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 531 531
fax: +420 495 531 534
e-mail: info-cz@egger.com
www.egger.cz

Navštivte nás 
na stánku č. 048, pavilon F.

Těšíme se na setkání s Vámi.

WOOD-TEC, mezinárodní veletrh pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl, 22.–25. 10. 2013, výstaviště v Brně

TRENDSPOT 
– TRENDEM SE STÁVÁ TO, CO Z NĚJ VYTVOŘÍTE 
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TWIN a jeho novinka 
– skryté zárubně XINNIX

Věříte, že některé věci mohou být kouzelné, aniž je očaruje 
velký mág svojí kouzelnou hůlkou? Takovým typickým příkla-
dem důvtipu lidského myšlení je novinka v nabídce společ-
nosti TWIN – univerzální skryté zárubně XINNIX.
Zabudováním a skrytím zárubní XINNIX do stěny lze snadno 
získat elegantní a nadčasové úpravy interiéru tak, že dveře 
tvoří zcela hladkou, jednolitou plochu s okolní stěnou. Na 
první pohled dveře ani nezaznamenáte, prozrazuje je pouze 
úzká linka na obvodu dveří.
Jedná se nejen o mimořádnou designovou novinku, se 
kterou slaví úspěchy architekti a designéři. Navíc XINNIX 
řeší dispoziční řešení daného interiéru … umožňují montá-
že standardních velikostí interiérových dveří otvíraných ven 
či dovnitř, vlevo i vpravo. Respektují tak zvyklosti architektů 
a stavebních odborníků a činí je snadno použitelné v každém, 
i v atypickém projektu.
Montáž je jednouchá a zvládnutelná i jedním montážníkem. 
Po instalaci je dosaženo neviditelného upevnění v konstrukci 
stěny.
Součástí dodávky skrytých zárubní XINNIX je i magnetic-
ký zámek, 3D stavitelné skryté dveřní závěsy a těsnění pro 
akustický komfort. 

TWIN – prostě kouzlit umí a má řešení pro každou situaci 
a vy? Na vás už zbývá pouze rozhodnutí, které dveřní křídlo 
si vyberete …
Více o systému XINNIX na www.skrytezarubne.info anebo 
navštivte expozici TWIN na veletrhu WOOD TEC ve dnech 
22.–25.10.2013 na brněnském Výstavišti v pavilonu F, číslo 
expozice 039.

skryté 
zárubně 
xinnix
PRECIZNÍ A NADČASOVÉ PROVEDENÍ

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE S DLOUHOLETOU ŽIVOTNOSTÍ

VHODNÉ PRO DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN I DOVNITŘ STĚNY

POUŽITÍ PRO STĚNY LIBOVOLNÉ  TLOUŠŤKY A TYPU:  
SADROKARTONOVÉ  I  ZDĚNÉ

K DISPOZICI PRO VŠECHNY STANDARDNÍ VELIKOSTI DVEŘÍ

www.skrytezarubne.info

XINNIX_inz_175x130mm.indd   1 8/23/13   3:41 PM

http://www.skrytezarubne.info
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Představeny budou nové typy kování pro 
posuvné a skládací dveře z řad TopLine, 
SlideLine a WingLine. Chybět nebudou 
ani systémy zásuvek pro moderní a kom-
fortní kuchyně: osvědčený InnoTech 

v mnoha variantách a zcela nový ArciTech. 
Pro výrobce nábytku s dřevěnými zásuv-
kami budou určené exponáty s výsuvy 
Quadro Silent System. Designové závěsy 
s integrovaným tlumením Sensys, kování 

Systema Top 2000 pro kancelářský ná-
bytek a nová kolekce úchytek ProDecor 
podtrhují široký záběr firmy Hettich. Na 
stánku proběhne také premiéra nového 
katalogu „Nábytkové kování 2013“.

Novinky Hettich na veletrhu WOOD-TEC

Společnost Hettich srdečně zve k návštěvě stánku č. 1 v hale F na veletrhu WOOD-TEC 2013, 
který se koná od 22. do 25. října. 

Hettich ČR k.s.
Jihlavská 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 692 111
Fax: 566 692 123
hettich@hettich.cz
www.hettich.com

http://www.ddl.cz
http://www.hettich.com
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http://www.hettich.com


DM 10/2013

technologie – inzerce

Firma Wood-Mizer představila na letošním veletrhu Ligna v Hannoveru již loni avizovanou automatizovanou 
pořezovou linku SLP 2, představující novou koncepci proměny krátkých a tenkých kmenů na libovolný 
deskový či hraněný materiál. Je určena pro zpracování kulatinových výřezů o průměrech 10–40 cm 
a v délkách od 1,2 do 3,6 m a pro použití především u výrobců paletových přířezů.

Nejnovější Wood-Mizer metoda 
pro rentabilnější pořez krátkých kmenů

Historie a současnost

Stále rostoucí ceny pilařské kulatiny 
nutí mnohé výrobce řeziva zpracová-
vat i nejlevnější hmotu v kvalitativní tří-
dě IIID a nezřídka i tzv. vlákninu, která 
ještě před několika lety vesměs končila 
na skládkách výrobců aglomerovaných 
materiálů, v celulózkách nebo u výrob-
ců palivového dříví. Vývojem technologií 
pro efektivnější zpracování této hmoty 
(např. na řezivo či přířezy pro výrobce 
palet) se od roku 2007 intenzivně za-
bývá společnost Wood-Mizer, kdy také 
představila na trhu první pořezovou lin-
ku na pilařské zpracování krátké hmoty 
s označením SLP, obsluhovanou pěti až 
šesti lidmi. Nicméně desítky těchto linek 
provozovaných po celém světě přiměly 
v loňském roce firmu k rozhodnutí rea-
govat na nejčastější připomínky a návr-
hy zákazníků, týkající se možnosti ma-
ximálního snížení podílu lidské práce. 

Výsledkem snažení firemních konstruk-
térů se tak stala nová automatizovaná 
linka SLP 2 (určená pro zpracování ku-
latinových výřezů o průměrech 10–40 
cm a v délkách od 1,2 do 3,6 m), která 
může být nyní obsluhována 2 nebo 3 
pracovníky v závislosti na délce zpra-
covávané hmoty. 
„V rámci automatizace SLP technologie 
jsme překonstruovali obě stávající pily 
v lince a vyvinuli jeden nový stroj a tři 
typy dopravníků – pásový, válečkový 
a řetězový,“ uvedl při příležitosti před-
stavení linky SLP 2 na veletrhu Ligna 
2013 Roman Frontczak, ředitel výzku-
mu a vývoje Wood-Mizer s tím, že kon-
struktéři šli do vývoje nového systému 
se čtyřmi hlavními cíli:

 celá linka bude řízena z jednoho sta-
noviště operátora,

 tok materiálu linkou by měl být hladký 
a spolehlivý,

 přesnost řezání by se měla zlepšit 
preciznějším polohováním materiálu,

 do konstrukce bude zabudováno 
komplexní odebírání krajinek.

Kromě toho došlo také k zlepšení bez-
pečnosti a obsluhy každé jednotky 
v lince. Například všechny stroje jsou 

nyní vybaveny systémem hydraulického 
napínání pilového pásu s bezpečnost-
ním spínačem, který v případě přetržení 
pilového pásu zastaví celou linku.

Možné uspořádání SLP 2

Linka SLP 2, v technologickém uspořá-
dání představeném na veletrhu Ligna 
2013, byla koncipována do plochy 
8 x 28 metrů a fungovala tímto způso-
bem:

 Zakládání kmenů ke zpracování za-
jišťovala skloněná rampa, osazená 
čtyřmi hnanými řetězy s unašeči.

 Z této rampy pak jednotlivé výřezy spa-
dávaly na vstupní válečkový doprav-
ník před pásovou pilou TVS-SC2,4L 
s dvěma šikmo uloženými vertikálními 
pilovými hlavicemi (s hnacími elektro-
motory o příkonu 2 x 11 kW). Je urče-
na pro výrobu prizem v tloušťkách od 
70 do 250 mm. Přímý pohyb kmene 
mezi řeznými hlavami zajišťuje řetězo-
vý dopravník s hroty. Stabilní polohu 
kmene během posuvu udržuje šest 
horních přítlačných ozubených váleč-
ků umístěných vždy po třech na vstup-
ní a výstupní straně. Na výstupu je pra-

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Zakládací rampa pro kmeny a prizmovací pila TVS-SC2,4L včetně řetězového dopravníku pro odsun odřezaných krajinek

http://www.wood-mizer.net
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covní stůl stroje navíc opatřen (z obou 
stran) soustavou hnaných šnekových 
válců pro odloučení odřezaných kra-
jin. Ty pak spadávají na kolmo umístě-
ný skloněný řetězový dopravník, který 
je odebere k dalšímu zpracování.

 Stejným způsobem jako u TVS je pak 
prizma posouvána a fixována také při 
průchodu nově vyvinutou pásovou pi-
lou SHS-L s jednou horizontální pilo-
vou hlavicí (s 15kW elektromotorem). 
Slouží k odřezání třetí krajinky (zespo-
du), která je následně v prostoru za 
pilou oddělena od trojstranně oře-
zaného hranolu a pomocí pásového 
a řetězového dopravníku dopravena 
k dalšímu zpracování.

 Vlastní separaci obou zmíněných částí 
materiálu pak zajišťoval speciální ver-
tikální řetězový dopravník s elektricky 
přestavitelnou výškou a soustava pne-
umaticky ovládaných vodítek, jejichž 
prostřednictvím je trojstranně oříznutý 
hranol současně přesměrováván na 
vstupní dopravník rozmítací pásové pily 
HR500 (v daném případě HR500-2 
se dvěma horizontálními pilovými hlavi-
cemi s elektromotory 2 x 11 kW), jejíž 

konstrukce umožňuje instalaci až šesti 
hlavic za sebou. Požadovanou polo-
hu materiálu při rozmítání zajišťují po-
stranní pneumaticky ovládaná vodítka 
současně s horními pneumatickými 
válečky.

 Po průchodu HR 500 jsou již hotová 
prkna přemístěna soustavou podél-
ného a příčného dopravníku k další-
mu výrobnímu úseku.

Chod celé linky, která dokáže za směnu 
vyprodukovat až jeden kamión řeziva, 
je řízen z ústřední operátorské stanice 
instalované na jejím začátku.

Doporučení uživatelům

Případným zájemcům o linku SLP 2 
výrobce doporučuje, aby si ji pokud 
možno pořizovali tzv. na míru po zohled-
nění délky suroviny, kterou hodlají zpra-
covávat. „Kratší délky kmenů vyžadují 
kratší dopravníky, což znamená méně 
použitého kovu. Zařízení je pak levněj-
ší, vznikne kompaktnější uspořádání, 
vyžadující méně údržby a tudíž i méně 
energie,” dělí se o zkušenosti Roman 
Frontczak s dovětkem, že vlastní in-

stalace linky je velmi jednoduchá a ob-
vykle netrvá déle než dva dny.

Kontakty:

Wood-Mizer Danubia, s.r.o.
Hadovce 5, 945 01 Komárno
tel.: +421 35 7740 316
fax: +421 35 7740 326
e-mail: woodmizer@woodmizer.sk 
www.woodmizer.sk

Wood-Mizer CZ s.r.o.
Luby 91, 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 312 220
fax: +420 376 319 011
e-mail: woodmizer@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz

Wood-Mizer Moravia
Sovadinova 6, 690 02 Břeclav
tel./fax: +420 519 322 443
e-mail: info@wood-mizer.net
www.wood-mizer.net

Pásová pila SHS-L pro odřez třetí krajinky a způsob jejího odsunu po odloučení od trojstranně oříznutého hranolu

Detail způsobu přesměrování trojstranně oříznutého hranolu 
k rozmítací pile Rozmítací pásová pila HR500-2 

http://www.woodmizer.sk
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Společnost Epimex slaví 20 let své činnosti

V průběhu uplynulých 20 let dodal 
Epimex přes 5000 strojů, z nichž vel-
ká část dosud slouží svým zákazníkům. 
To je možné jednak proto, že dodávané 
stroje jsou technicky na vysoké úrovni, 
jednak díky profesionálnímu servisu 
firmy Epimex.

WOOD-TEC 2013 
22.–25.10.2013

Na veletrhu Wood-Tec na konci října 
2013 Epimex pozve své zákazníky 
k prohlídce „vzorové dílny“. Uzavřená 
a samostatná dílna na ploše 63 m2 
umožňuje s pomocí moderní techniky 
výrobu kvalitního nábytku. Na několika 
strojích z produkce HOMAG Group – 
velkoplošná pila HOLZMA HPP 250 + 
CNC centrum WEEKE BHX 050 + ole-
povačka BRANDT Ambition 1120FC – 
předvedou naši „odborníci Eda a Ludva“ 
výrobu nábytku.

Vyrobený nábytek bude věnován na 
podporu mentálně postižených spolu-
občanů.

Akce „20 let Epimexu“ 
22.–25.10.2013

Souběžně s projektem v rámci veletrhu 
Wood-Tec uskuteční Epimex vlastní akci 
v prostorách firemní provozovny v Blu-
čině u Brna. Na ploše více cca 800 m2 
zde Epimex představí kompletní nabídku 
strojů pro výrobu a povrchovou úpravu 
nábytku, oken a dveří. Mimo jiné např.:

 5osé CNC obráběcí centrum HOMAG 
316L

 Olepovačku hran HOMAG 2272
 Obráběcí centra WEEKE Venture 
108M a BHX 055

 Řadu olepovaček hran BRANDT včet-
ně BRANDT 1650 Highflex s airTec 
agregátem pro nanášení laserových 
hran

 Několik formátovacích pil MARTIN 
včetně akčního modelu T60A

 Kompletní sortiment truhlářských 
strojů ROBLAND

 Lakovací kabinu Venjakob SMART 
pro menší truhlářské provozy

Většina strojů bude zapojena a osazena 
nástroji. Epimex zve zákazníky k návště-
vě své provozovny v Blučině ve dnech 
22. až 25. října 2013:

 denně od 10:00 předvádění a pre-
zentace vybraných strojů

 denně od 14:00 tradiční moravské 
pohoštění

 denně od 18:00 tradiční moravská 
zábava 

Všichni dřívější, dnešní i budoucí 
zákazníci jsou srdečně zváni – 
přijďte spojit příjemné s užitečným! 
Těší se na vás celý kolektiv firmy 
Epimex.

absolutní zjednodušení tvaru

měnitelné inlaye mohou pojmout 
materiál dveří, nést informace 
směrovacích systémů nebo nabízí 
prostor pro vlastní tvorbu

nová estetika: bez viditelné
rozety, patentovaná technikade
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Společnost Panas představí na Wood-Tecu 
pokrokové technologie SCM

Společnost PANAS, spol. s r.o. již přes 20 let patří k hlavním a tradičním vystavovatelům 
mezinárodního veletrhu v oblasti zpracování dřeva – Wood-Tec. Na každý ročník této 
významné akce vždy pečlivě vybíráme stroje, které představují špičku ve své kategorii 
a přináší potenciálním zákazníkům skutečný technologický náskok.

V letošním roce budeme prezentovat 
inovativní technologii SCM zaměřenou 
především na zakázkovou výrobu, kde 
je kladen důraz zejména na flexibilitu a 
snadnou obsluhu. Hlavním středem po
zornosti bude 5 osé obráběcí centrum 
ACCORD 30FX portálové konstrukce 
určené pro opracování masivního i ploš
ného materiálu. 5 osá obráběcí hlava 
Prisma dovoluje provést všechna po
třebná obrábění pod libovolným úhlem. 
Pracovní stůl je vybaven plně automa
tickým přestavováním dle programu 

pro rychlé a snadné nastavení trámců 
a přísavek.
Pro majitele dílen s omezenými prosto
ry bude předváděno vrtací, drážkovací 
a frézovací centrum – Cyflex F900 Pro 
Br. Na jedno založení je stroj schopen 
provést kompletní obrobení díky fré
zovacímu elektrovřetenu a vrtací hla
vě s integrovanou drážkovací pilkou. 
Nepracovní časy a chybovost obsluhy 
jsou výrazně omezeny.
Kategorie formátovacích pil bude zastou
pena modelem SI 3 L´invincibile s pa

tentovaným řešením systému pojezdu 
pilového vozíku (záruka 10 let), naklápě
ním formátovacího rámu, elektronickým 
programátorem a technologií WiFi pro 
bezdrátové zobrazení aktuálních hodnot 
na LCD dorazech.

Nejen výše uvedené, ale i další stroje 
vám rádi představíme a předvedeme 
při osobním setkání na našem stánku 
během veletrhu WoodTec. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

http://www.panas.cz
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ACCORD WD 
vysoce produktivní výrobní uzel pro výrobu oken/dveří 
s maximální flexibilitou obráběcího centra

Přední světový výrobce CNC technologií pro opracování masivního dřeva – kon-
cern SCM Group – představuje nový koncept výroby oken/dveří, který spočívá 
v integraci CNC obráběcího centra do systému automatického zakládání a ode-
bírání vlysů. Doposud znamenalo vybavení CNC stroje systémem automatického 
zakládání a odebírání vždy určité omezení flexibility pro CNC stroj, zejména pro 
výrobu atypických výrobků.

ACCORD WD nabízí inovativní řešení, 
kdy automatické zakládání a odebí
rání zvyšuje produktivitu stroje, aniž by 
byla jakýmkoliv způsobem omezena 
flexibilita stroje. SCM tak reaguje na 
požadavek výrobců oken a dveří, aby 
z důvodu zajištění jejich dlouhodobé 
konkurenceschopnosti, byl výrobní 
cyklus v co nejvyšší míře zautomatizo
ván a nevyžadoval neustálou přítomnost 
obsluhy. Zároveň však zůstává možnost 
ručního zakládání atypických výrobků, 
tolik běžných pro dnešní zakázkovou 
výrobu, bez jakéhokoliv omezení jako 
na samostatně stojícím CNC stroji.
ACCORD WD vychází z osvědčené 
portálové konstrukce pohyblivého ra
mene zaručující dostatečnou tuhost 
při náročném obrábění masivu. Hlavní 
pracovní jednotkou je 5osá obráběcí 
hlava PRISMA s maximálním výkonem 
17,5 kW a moderním upínacím systé
mem HSK 63 typu E. Patentovaný sys
tém automatické aretace 4. a 5. osy 
dovoluje použití rozměrných a těžkých 
nástrojů bez omezení (vč. nástrojů se 
zdvojeným profilem či čepovací nástro
je). Pro uložení nástrojů slouží zadní ne
sený řetězový zásobník se 48 pozicemi. 
Díky použití rychlovýměnného systému 
MACH 5 je čas potřebný na výměnu 
nástroje (obrobek – obrobek) snížen 
na pouhých 5 vteřin (patent SCM)! 
Speciálně pro výrobce oken/dveří byla 

vyvinuta multifunkční jednotka BRC 
(patent SCM), která provádí doplňkové 
operace vedle hlavního frézovacího vře
tene. Jedná se o operace řezání, vrtání, 
dlabání a frézování ve vertikálním a hori
zontálním směru s možností plynulé ro

tace 0–360°. Výrazně se tím urychluje 
pracovní cyklus stroje a snižuje poža
davek na počet nástrojů v zásobníku.
Pracovní stůl nabízí plně automatizo
vané polohování trámců a svěrek/přísa
vek, kdy každý trámec a každý suport 

Autor: Ing. Jan Mimra
PANAS spol. s r.o.
Kontakt: panas@panas.cz, www.panas.cz
Foto: archiv PANAS

http://www.panas.cz
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nesoucí svěrku/přísavku je vybaven sa
mostatným pohonem. Výrazně se tím 
snižuje doba nutná na přepolohování 
stolu a významně se zvyšuje produktivita 
a komfort obsluhy. Pracovní plocha je 
nabízena ve dvou délkách: 3680/6360 
mm při hloubce stolu 1905 mm.

Automatický pracovní cyklus

Vybavení pro cyklus automatického 
zakládání a odebírání rovných vlysů 
tvoří: dvouetážový zakládací/odebí-
rací dopravník umístěný vlevo od CNC 
stroje, zadní válečkový dopravník se 
dvěma automatickými zakladači (na levé 
a pravé zadní straně stroje). Obsluha 
stroje zakládá dle pracovního programu 
jednotlivé vlysy na horní etáž dopravní
ku, kde probíhá automatická kontrola 
délky, šířky a tloušťky. Odtud jsou vlysy 
automaticky odebírány levým zaklada-
čem, který je založí buďto do svěrek na 
levé polovině pracovního stolu (načež 
následuje zahájení procesu obrábění) 
nebo je uloží na zadní spodní válečkový 
dopravník, po kterém jsou vlysy zaveze
ny na pravou stranu CNC stroje. Zde je 
pravý zakladač odebere a založí do 
svěrek na pravém pracovním poli. Po 
dokončení obrábění jsou vlysy auto
maticky odebírány a zakládány zpět do 

spodní etáže dopravníku, který je vrací 
k obsluze.
Činnosti odebírání a zakládání vlysů na 
levé a pravé polovině pracovního sto
lu se neustále střídají a probíhají vždy 
v překryvu s obráběním na druhé polo
vině stolu. Eliminují se tak nepracovní 
časy a zvyšuje se produktivita stroje.
Automatické zakladače jsou vybaveny 
NC řízením ve třech směrech pro mož
nost zakládání vlysů do požadované po
zice na pracovním stole. Uchopovací 
část zakladačů je tvořena dvojicí pneu
matických svěrek, u nichž je možné 
elektronicky měnit osovou vzdálenost 
dle délky upínaných vlysů (rozsah 250 
až 3200 mm). Vlysy jsou na pracovní 
stůl zakládány vůči referenčním do
razům, přičemž svěrky jsou vybaveny 
systémem pro automatické vymezení 
nepřesnosti založení. Nezvyšuje se 
tak požadavek na větší nadmíru zaklá
daných vlysů.

Obsluha stroje může zakládat i vly
sy s odříznutou zasklívací lištou. 
Odebírané vlysy jsou kompletně obro
bené (dílcová metoda), včetně všech 
doplňkových operací (kování, vrtání, 
„střídavý falc“ apod.).
V případě atypických tvarů je systém 
automatického zakládání a odebírání 
neaktivní a nijak neomezuje obsluhu 
stroje pro možnost ručního zakládání. 
Řízení stroje lze propojit s běžně pou
žívanými oborovými programy (Klaes, 
Adulo aj.).
Accord WD nabízí vysoce flexibilní 
a produktivní řešení pro výrobce oken/
dveří. 5osá obráběcí hlava zaručuje 
výkon a flexibilitu pro kompletní výrobu 
pravoúhlých i atypických oken, včetně 
výroby dveří (vchodové i vnitřní). Stejně 
tak lze stroj univerzálně využít pro vý
robu dalších stavebně truhlářských vý
robků (schody, obložky, zárubně, zimní 
zahrady, apod.).

http://www.panas.cz
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Pilové pásy FORESTILL, jejichž zák-
ladem je vysoce kvalitní ocel, mají ob-
chodní označení podle následujících 
parametrů:

	FORESTILL 
 Klasický pilový pás pro běžné použití. 

Tvar zubu je klasický, rozteč zubů je 
konstantní, výška zubů je konstantní, 
tyto pilové pásy je možné pěchovat 
nebo stelitovat. Rozvádění zubů se po-
užívá dnes již jen omezeně u pilových 
pásů menších šířek. Správně připra-
vený pilový pás FORESTILL s naste-
litovanými zuby vydrží bez problémů 
řezat odkorněnou smrkovou kulatinu 
6–8 hodin.

	FORESTILL VARIO 
 Opět se jedná o pilový pás pro běžné 

použití na pořez jehličnaté i listnaté 
hmoty. Tvar zubů je klasický, ale roz-
teč zubů je skupinová, a mění se podle 
logaritmické křivky, čímž se tlumí chvě-
ní a zlepšuje vyhazování pilin. Výška 
zubů je konstantní, tyto pilové pásy 
je možné pěchovat nebo stelitovat. 
Rozvádění zubů se používá dnes již 
jen omezeně u pilových pásů menších 
šířek. Správně připravený pilový pás 
FORESTILL VARIO s nastelitovanými 
zuby vydrží řezat odkorněnou smrko-
vou kulatinu 8 hodin.

	FORESTILL VARIO PLUS 
 I tento pilový pás je určen pro běžné 

použití na pořez jehličnaté i listna-
té hmoty. Tvar zubů je klasický, ale 
rozteč zubů je skupinová a mění se 
podle logaritmické křivky, čímž se tlu-
mí chvění a zlepšuje vyhazování pilin. 
Výška zubů není konstantní, mění se 
proporcionálně v závislosti na rozte-
či zubu. Tyto pilové pásy je možné 
pěchovat nebo stelitovat. Rozvádění 

zubů se dnes používá již jen omezeně 
u pilových pásů menších šířek. Tyto pi-
lové pásy se mohou opakovaně ostřit 
na ostřičkách s chlazením kapalinou, 
které mají elektronicko-hydraulické ří-
zení tvaru zubu (nemají vačku) napří-
klad Vollmer CA 200, nebo Vollmer 
CA 350. Správně připravený pilový 
pás FORESTILL VARIO s nastelito-
vanými zuby vydrží řezat odkorněnou 

smrkovou kulatinu 8 hodin. Tento typ 
pilových pásů byl nasazen s velkým 
úspěchem například na pile Javořice 
v Ptení, kde jsou nasazena 3 quattra, 
celkem je nasazeno na jedné lince 12 
pilových pásů.

	FORESTILL TCT 
 Jedná se o nejmodernější generaci 

pilových pásů. Musí být používány 
pouze na odkorněnou kulatinu. Tvar 

GOFER nástroje, a. s. představuje 
pilové pásy FORESTILL

Francouzská	firma	MFLS	Forezienne	patří	již	mnoho	let	mezi	přední	
světové	výrobce	pilařských	nástrojů,	které	exportuje	do	celého	svě-
ta.	V	České	republice	zastupuje	MFLS	společnost	GOFER nástroje, 
a. s.	(provozovny	v	Plané	nad	Lužnicí	a	ve	Valašském	Meziříčí)	a	na	

Slovensku	GOFER Slovensko s. r. o.	(provozovna	v	Hodruši-Hámroch).	Všechny	uvedené	provozov-
ny	jsou	vybaveny	špičkovou	technologií	na	údržbu	pilařských	nástrojů	od	německé	firmy	Vollmer.

http://www.gofer.cz
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zubů a jejich rozteč je stejné konstruk-
ce, jako FORESTIL VARIO PLUS. 
Zuby pilového pásu nejsou stelitova-
né, ale mají napájeny SK destičky. 
Díky tomu je rychlost posuvu běžné 
kulatiny na stabilních kmenových pá-
sových pilách až 60 m/min. Životnost 
nástroje mezi broušeními je 40 hodin! 
Nástroje se tedy ostří až po 40-ti hodi-
nách! Nevýhodou těchto pásů je vyšší 
cena, a také to že se při ostření po-
užívá jiný technologický postup. Tyto 
nástroje jsou nasazeny do provozu 
na pile v Čáslavi, na dvou kmenových 
pásových pilách Primultini. Všechny 
teoretické předpoklady zde byly spl-

něny. Pila Čáslav má výkon pořezu za 
dvě směny (cca 12 hodin) 1000 m3 
kulatiny. 

Naše servisní střediska v Plané nad 
Lužnicí, ve Valašském Meziříčí, či v Hod-
ruši-Hámroch vám poskytnou dostatek 
informací a poradí vám, jaké nástroje 
jsou vhodné pro vaši kmenovou páso-
vou pilu. Zároveň vám tento pilový pás 
mohou i ostřit a válcovat podle profilu 
kola. Mimo to vám mohou dělat opti-
malizaci břitu ostří při změně vnějších 
podmínek. Například mnoho našich 
zákazníků si oblíbilo tzv. zimní zub, kdy 
je kulatina zmrzlá. Tento tvar zubu nej-
lépe vyhazuje zmrzlou pilinu z řezu a ta 

potom nepřimrzá ke kulatině a pilový pás 
nezabíhá. 
Navštivte nás na veletrhu WOOD-
TEC 2013 v Brně – stánek číslo 103, 
pavilon P. Velmi rádi vám poskytne-
me podrobné informace, poradíme 
a navrhneme optimální nástroje.

Kontakt:

GOFER nástroje, a. s.
Provozovna Čechy
Chýnovská 535
391 11 Planá nad Lužnicí
tel.: +420 381 292 392
e-mail: kadlec@gofer.cz

Provozovna Morava
Zašovská 71
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 724 716 481
e-mail: cvrcek@gofer.cz

GOFER Slovensko, s. r. o.
Provozovna
966 61 Hodruša-Hámre 824
tel.: +421 903 241 827
e-mail: gofersk@stonline.sk

www.gofer.cz

http://www.kili.cz
http://www.gofer.cz
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Inteligentní optimalizace WEINIG

Od 1.6.2013 je společnost AXIMA MORAVA výhradním zástupcem firem sdruže-
ných ve skupině WEINIG pro celou Českou republiku. Zájemci o kvalitní německé 
technologie na zpracování dřeva budou na veletrhu WOOD-TEC detailně seznámeni 
s novinkami, které skupina WEINIG představila na květnovém veletrhu LIGNA 
v Hannoveru. V následujícím příspěvku přinášíme krátkou „ochutnávku“.

Pro výrobce palet a obalů

Automatická zkracovací pila DIMTER 
OptiCut S 90 XL Superdrill byla vyvi-
nuta jako vysoce produktivní zařízení vy-
užitelné hlavně ve firmách zabývajících 
se výrobou palet a dřevěných obalů. 
V tomto jednom stroji jsou obsaženy 
hned tři respektive čtyři důležité funk-
ce: zkracování přířezů, vrtání, frézování 
a štítkování.
V krytém pracovním prostoru stroje je 

kromě pilového agregátu integrovaná 
také vrtací/frézovací jednotka, která 
umožňuje doplňkové vertikální vrtání 
a příčné frézování. Tyto operace jsou 
provedeny na obrobku před jeho zkrá-
cením.
Na výstupní straně může být pila osaze-
na elektrickou vypalovací hlavou, která 
provádí vypálení značek, nebo tiskár-
nou identifikačních štítků s nalepováním 
na vykrácené dílce.
Výrazné usnadnění, zrychlení a zpřes-
nění práce nabízí LCD monitor, konti-
nuálně zobrazující délky nakrácených 
dílců a jejich pozici na výstupním sto-
le v přesném pořadí, v jakém vychází 
z pily. To představuje velkou pomoc 
hlavně při délkovém třídění a ukládání na různé palety. Obsluha pily tak má ne-

ustálý přehled o zkracovaných dílcích.
Pila pracuje s přesností posouvače 
±0,1 mm při rychlosti posuvu až 120 
m/min. Pracovní proces probíhá podle 
předem zadaného programu (řezného 
plánu) zcela automaticky. Maximální 
průřezy zkracovaného materiálu jsou 
280 x 180 mm a 420 x 40 mm.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor

Kontakt:

AXIMA MORAVA s.r.o.
Kadláčkova 894
742 21 Kopřivnice
Tel.: +420 556 880 310
Fax: +420 556 880 311
E-mail: info@aximamorava.cz
www.aximamorava.cz

Kromě automatické délkové optimali-
zace stroj umožňuje také svislé vrtání, 
příčné frézování a vypalování značek

Na LCD monitoru může obsluha průběžně sledovat polohu nařezaných dílců se 
zobrazenou délkou na výstupním stole

http://www.aximamorava.cz
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WEINIG
WORKS
WOOD
Stroje a zařízení pro 
opracování masivního dřeva 
v kvalitě firmy WEINIG

WEINIG NABÍZÍ VÍCE

 Řezání na šířku 

 Řezání na délku 

 Skenování, optimalizace
 Klížení Systémy broušení nástrojů

 Okna
 Dveře
 Nábytek
 Prefabrikované díly

 Klínové ozuby
  Opracování konců
  Příčné opracování

Váš expert  
www.weinig.com

 Hoblování, výroba profilovaného dřeva
 Automatizace, řízení 

 Nástrojové systémy
 Systémy broušení nástrojů

Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese:
 

PILART s.r.o. 
 Ericha Roučky 2499/11 

678 01 Blansko 

Tel.: +420 516 410 514 

e-mail: pilart@pilart.cz 

PILART – výhradní zástupce značky
HOLZ-HER pro Českou republiku

Olepovačka
SPRINT 1329 PREMIUM

www.pilart.cz

Vážení zákazníci,

jedna z olepovaček, kterou vám letos představíme na veletrhu WOOD-
TEC Brno, bude HOLZ-HER SPRINT 1329 Premium. Nový model 
olepovačky hran 1329 Premium s robustnějším základem jenž nabízí 
široké možnosti olepování od plastových hran až po masivní nákližky. 
Agregáty jsou usazeny na mohutném základě s lineárním THK vedením 
pro větší přesnost a výkon stroje, posuv stroje plynule stavitelný 
10-18 m/min pro preciznější opracování hran. Již základ stroje umožňuje 
opracovávat dílce o výšce 60 mm! Stroj je možné osadit agregáty pro 
opracování hran až do tloušťky 12 mm! Kvalitní olepení a opracování 
hran zaručuje nejen inovovaný systém nanášení lepidla Glu Jet hybrid 
technology s 3 letou zárukou, ale i tuhé uložení agregátů včetně 
předfrézování, které má zásadní vliv na kvalitu olepení. Kompletní 
olepení bez kompromisů! Jednoduchá obsluha stroje bez nutnosti 
ručního přestavování agregátů. 

 Pracovní agregáty ovládané z panelu stroje:
Ovládací panel, řízení SPS traťovými body pro jednoduché a rychlé přestavení 
z digitálního dotykového 15" ovládacího panelu, který je otočný ve výšce očí 
Předfrézovací agregát se 2 frézovacími agregáty, 1. v proběhu; 2. v souběhu, 
včetně 2 ks DIA fréz včetně separačního nástřiku na začátku a konci dílce. 
Zásobník hran SYNCHRO podávka hrany automaticky z role i ze svazku (dýhy, 
masivky...)
Nanášení lepidla Glu Jet (dýzou) - nanášení EVA i PUR lepidla v granulátu 
i v patronách pomocí dýzy, nahřívací čas cca 3,5 min. Záruka 36 měsíců na celou 
jednotku. 
Zesílený boční přítlak hrany za pomoci 3 válců
Kapovací pilky dvoumotorové pneumaticky naklopitelné 0-10° ovládání 
z panelu!
Multifunkční frézovací agregát - 2 x 0,65 kW; 12000 ot., rovinné frézování, 
sražení a rádiu s max. 3 mm, osazeno DIA nástroji s dlouhou životností = CM-
Technologie. ovládání z panelu!
Kopírovací rožkovací agregát typ FF 501 – dvoumotorový pro frézování horní 
a spodní podélné hrany, zaoblení rohů, postforming, rádius 1-3 mm, výška dílce do 
60 mm, osazeno DIA nástroji ovládání z panelu! 
Rádiusová cidlina pro rádius se 2 hoblovacími noži. Rádius do max. 3 mm 
motorické ovládání z panelu!
Plošná cidlina typ pro začištění lepidlové spáry, stažení zbytků lepidla, včetně 
2 ofukovacích trysek ovládání z panelu!
Kartáčovací agregát 1940 - včetně naklopitelných textilních kotoučů pro 
dokonalé vyleštění hrany ovládání z panelu!

Tento a více strojů vám rádi představíme

na veletrhu WOOD-TEC Brno.

http://www.weinig.com
http://www.pilart.cz
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Laserové aplikace 
v dřevozpracujícím průmyslu

Lasery a dřevařství – spojení této nejmodernější technologie s tradičním 
průmyslovým oborem představuje silnou a dnes již poměrně běžně využíva-
nou kombinaci. Díky laserům dřevařští výrobci šetří čas i peníze při výrobě, 
snižují zmetkovitost, omezují odřezky a v neposlední řadě zvyšují kvalitu 
svých výrobků.

Německý výrobce LAP, zastoupený 
v ČR a SR firmou Foerster Tecom 
s.r.o. je jedním z průkopníků laserových 
aplikací v průmyslu a poskytuje řešení 
hned pro tři typy aplikací:

 Liniové lasery pro zobrazování li-
nie řezu na katrech, omítacích či 
rozmítacích pilách, kdy můžete do-
předu přesně vidět, kudy řez pove-
de a správným ustavením materiálu 

omezit zbytečné odřezky, či zabránit 
chybnému řezu;

 Laserové projektory pro promítání 
šablon a komplexnějších tvarů pro 
ustavování materiálu při výrobě oken, 
dveří a schodů na CNC obráběcích 
centrech; kompletaci příhradových 
vazníků či stěn prefabrikovaných 
domů a další;

 Laserové měřicí senzory pro au-
tomatizované bezkontaktní měření 

tlou šťky a dalších parametrů např. 
na lince po broušení dřevotřískových 
desek.

Zástupce všech zmíněných produktů 
můžete vidět a důkladněji se seznámit 
s funkcemi a z nich plynoucími výhoda-
mi na veletrhu Wood-Tec, 22.–25.10., 
kam vás srdečně zveme k našemu stán-
ku č. 035 v pavilonu P. Těšíme se 
na vás.

http://www.lap-laser.cz
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Po slabších účas-
tech na minu-
lých výstavách, 
obzvláště na té 
pražské v roce 
2012, kde náv-

štěvnost byla na 
bodu mrazu, jsme 

si museli položit otázku, co vlastně vý-
stava nabízí či nenabízí a co chtějí náv-
štěvníci vidět. Z účasti na výstavě nemá 
profitovat vystavovatel, ale hlavně její 
návštěvník, který se jde vzdělat, inspi-
rovat a porovnat, co se za poslední dobu 
změnilo jednak v obrábění dřeva, ale 
i v používaných materiálech. Před dvě-
ma lety byl velký počet příchozích odbor-
níků zklamaný ze skutečnosti, že výstava 
nenabízí více, a proto my chceme být 
ti, kteří budou vystavovat na minimálně 
stejné ploše jako v minulém ročníku, 
vystavovat více kvalitnějších strojů a po-
máhat tím zvyšovat úroveň celé výstavy.

Co přinese letošní 
WOOD-TEC?

Trh je po pár letech opět nastartovaný 
a většina firem cítí, že bude lépe, a právě 
proto chceme jít našim zákazníkům na-
proti a připravujeme speciální nabídky po 
dobu konání výstavy. Všichni chtějí uká-
zat to nejlepší, otázkou však zůstává, co 
chce vidět zákazník. Vystavíme a před-
vedeme novinky, které byly představeny 
na letošním veletrhu v Hannoveru, CNC 
technologie, kompletní řadu standard-
ních strojů, a to včetně těch nejmenších, 
pro mnohé cenově nejsympatičtějších, 
a i tolik slavné kombinované stroje 
FELDER. 
Proč tedy přijet? 160 firem, 11 000 m2 
výstavní plochy, 4 výstavní dny plné do-
provodných programů a už jen skuteč-
nost, že WOOD-TEC je největší tuzem-
skou výstavou konající se jednou za dva 
roky, která má jméno i v sousedních ze-

mích, by měla být dostatečným lákadlem 
pro ty, kteří chtějí v oboru něco znamenat 
a dozvědět se něco nového.

Výstava je pro lidi, ne pro vystavovatele

FORMAT-4 - Více jak 40 modelů pro 
truhlářské i průmyslové provozy

www.format-4.cz, www.format-4.sk

Okamžité INFO - CZ: 220 516 596 
Praha 5, Jáchymovská 721, info@felder-group.cz

Okamžité INFO - SK: 0376 344 353 
Zlaté Moravce, info@felder-group.sk

Špičkový výkon
... rakouské stavebnictví 

Novinka
5 osý agregát

Wood-Tec 2013
22-25.10.2013
Pavilon P

... a dřevoobráběcí 
stroje FORMAT-4! 

Dřevoobráběcí stroje pro truhlářské
i průmyslové provozy s nejvyššími nároky!

profit H50

FORMAT-4
Kvalita a přesnost 
made in AusTRiA

http://www.felder-group.cz
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Novinka pro nástřik 
dvousložkových lepidel

Firma EST + a.s. je českým výrobcem a dodavatelem zařízení 
pro lakovny s šedesátiletou tradicí. Hlavním výrobním programem 
jsou zařízení pro nanášení kapalných nátěrových hmot, především 
pak stříkací pistole, které jsou určeny pro různé aplikační metody 
(vzduchové vs. vysokotlaké stříkání) a různé způsoby použití (ruční, 
automatické).

Již tradičně bude naše firma vystavovat 
na veletrhu WOOD-TEC, který tento rok 
proběhne od 22. do 25. října. V naší 
expozici představíme několik novinek. 
Hlavní novinkou je ruční stříkací pis-
tole pro nanášení dvousložkových 
lepidel EST 246G. Tato pistole najde 
uplatnění především v nábytkářském 
průmyslu při čalounické výrobě. 
Pistole disponuje hlavním přívodem le-
pidla a zvláštním přívodem iniciátoru. 

Směšovací poměr je 10:3 s možností 
regulace. Samozřejmostí je kompletně 
nerezová cesta pro materiál i iniciátor. 
Pistole vychází konstrukčně ze stávají-
cí řady vzduchových pistolí, a proto je 
velmi lehká a má vyváženou ergonomii.
Pro tuto pistoli nabízíme podávací zaří-
zení pro lepidla ve třech provedeních. 
Zařízení Mini pro malé provozy, které 
je vhodné pro napojení jedné stříkací 
pistole. Zařízení Mobile určené pro větší 

provozy s možností využití až 4 stříka-
cích pistolí současně. Zařízení Pumps, 
které pohání membránová čerpadla 
a umožňuje zapojit až 6 stříkacích pis-
tolí.
Novou pistoli EST 246G a další stří-
kací pistole z našeho sortimentu si 
budete moci prohlédnout v naší ex-
pozici na veletrhu WOOD-TEC v pa-
vilonu P, stánek č. 144. Těšíme se 
na vaši návštěvu.

http://www.estplus.cz


DM 10/2013

technologie – inzerce

Centrální odsávací systémy GreMi KLIMA CZ 
včetně optimalizace odsávání

Velkým strašákem výrobních provozů 
jsou provozní náklady. Zvyšování cen 
energií nutí provozy hledat jiné, nové 
řešení úspor při zanechání stejného 
výkonu. Společnost GreMi KLIMA vyvi-
nula optimalizaci odsávání SMARTeye, 
které nabízí řešení v úspoře provozních 
nákladů při odsávání pilin při obrábění 
dřeva. Systém SMARTeye inteligent-
ně reaguje na spuštění nebo přerušení 
provozu kteréhokoliv odsávaného stro-
je, změnu výrobní zátěže nebo jiné řídící 
parametry. Jednoduše funguje přesně 
tak, jak očekáváte a přitom o něm ani 
nevíte. Systém lze propojit s ostatními 
prvky odsávání. Dle potřeby provozu 
můžeme nastavit interval regenerace 
filtračních hadic, chod šnekových, 
rotačních podavačů a ostatních prvků 
odsávacího systému. Motorické klapky 
SMARTeye jsou vhodné jak pro nové, 
tak pro stávající provozy.

Šetříme elektrickou energii 
při zanechání dostatečného 
výkonu

Regulační motorické klapky SMARTeye 
optimalizují odsávání pro potřebný aktu-
ální výkon zapnutého pracovního stroje. 
Při spuštění prvního dřevoobráběcího 
stroje se systém aktivuje, sám spustí 
a nastaví otáčky odsávacího ventiláto-
ru. Otevře motorickou klapku v potrubí 
u používaného dřevoobráběcího stroje. 
Po každém dalším zapnutí stroje systém 
SMARTeye sám změní nastavení otáček 
ventilátorů pomocí frekvěnčního měniče 
a otevře motorickou klapku. V případě 
vypnutí dřevoobráběcího stroje se za-
vírají motorické klapky SMARTeye 
a sníží se otáčky (příkon) odsávacího 
ventilátoru, čímž dochází k úspoře nejen 
elektrické energie. Po vypnutí posled-
ního dřevoobráběcího stroje, systém 

SMARTeye vypíná odsávací ventilátor. 
Po úplném doběhu odsávacího ventilá-
toru uzavírá motorické klapky a spouští 
regeneraci filtračních hadic.
Výhody systému SMARTeye:

 výrazné snížení spotřeby elektrické 
energie až o 59 % (regulace otáček 
ventilátoru systémem SMARTeye)

 eliminace prudkého nárůstu odběru 
proudu po započetí pracovní směny 
(frekvenční měnič zajistí plynulý roz-
běh)

 snížení hlučnosti (snížení otáček ven-
tilátoru zajistí nižší hlučnost pracovní-
ho prostředí)

 snížení opotřebení ventilátoru, filtrač-
ního zařízení, potrubního systému 
a nákladů na vytápění

 optimalizované odsávání prodlouží 
interval výměny filtračních hadic

 plně automatický, inteligentní a bezob-
služný provoz odsávacího systému

Velkolepé odsávání

GreMi KLIMA CZ, s.r.o.
Havlíčkova 190/12, 737 01  Český Těšín
+420 605 475 845, kraviec@gremiklima.cz

Znáte svoji práci. Máte stolařskou dílnu 
a chcete vyrábět. Rychle a s co nejnižšími 
náklady. Nechcete řešit údržbu, nastavování 
a optimalizaci odsávání. Potřebujete se 
věnovat svojí práci a ničemu jinému.

 GREMI SMART
Odsávání, které funguje a šetří samo.

Frekvenční měniče pro maximální elektrickou úsporu jako standard. Integrace vlastního 
plně automatizovaného systému spalování dřevního odpadu, anebo bohaté příslušenství. 
Inteligentní potrubní klapky zabezpečující automatickou  bezobslužnost a přitom efektivní 
využití provozu celé soustavy. Anebo například zóny odsávací stěny, šetřící vaše náklady při 
lakování. Naše u nás vyvinuté a vyrobené odsávání nabízí mnoho bene�tů, aby i vy jste se 
mohli nerušeně věnovat své práci.

http://www.gremiklima.cz
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impra® se nyní novû etabluje na ãeském a slovenském trhu. Pro získání bliÏ‰ích
informací k sortimentu nabízen˘ch produktÛ a jejich pfiedstavení jsme se obrátili
na odborného technického pracovníka, pana Ing. Martina âulíka.

Otázka: „Pane âulíku, mÛÏete nyní krátce uvést sortiment a oblasti pouÏití
v˘robkÛ znaãky impra® v âeské republice?“

Martin âulík: „Vedle klasick˘ch nátûrov˘ch systémÛ, tedy pouÏití máãecí im-
pregnace, máãecího základního nátûru a posléze nástfiiku vrchního laku v jednom
nebo ve dvou krocích, mÛÏeme nabídnout podle poÏadavkÛ v˘robní technolo-
gie i speciální laky, které fungují jako spolehlivé plniãe pórÛ se skvûl˘m izolaãním
úãinkem. Vlastnosti tûchto lakÛ se pfiedev‰ím vyuÏívají pfii povrstvování tropic-
k˘ch pórovit˘ch dfievin a dfievin s vysok˘m obsahem doprovodn˘ch látek. Tyto
laky pouÏívané jako mezivrstvy jsme schopni dodávat v namáãecí i stfiíkací va-
riantû a jako lazurovací nebo krycí materiál. Mám tím na mysli fiadu namáãe-
cích lakÛ impralan® F a také fiadu stfiíkacích lakÛ impralan® V. Krátce také zmíním
i finální silnovrstvé lazury fiady impralan® Lasur S 100/150 a vrchní krycí laky
fiady impralan® Decklack D 100/150. Tyto laky vynikají snadnou aplikovatelností,
dokonal˘m rozlivem, vytvofiením vodû odolného a zároveÀ vysoce paropro-
pustného lakového filmu, odolností proti slepování lakovan˘ch ploch, odolností
proti vzniku bíl˘ch skvrn na ãerstvém laku a mnoha dal‰ími parametry.“

Otázka: „Zmínil jste nûkteré typy Va‰ich nátûrov˘ch systémÛ. Je mezi nimi
i nûjak˘, kter˘ vyniká v˘raznou technickou nebo technologickou pfiedností?“

Martin âulík: „Zde bych mohl uvést systém, kter˘ v˘raznû zkracuje dobu po-
bytu okenních podsestav v lakovnû. Namáãecí, rychle schnoucí krycí základ 
impralan® Grund G 100 weiss transparent, kter˘ umoÏní provést impregnování
a základování jehliãnatého dfieva v jediném pracovním kroku spolu s pouÏitím
krycího laku impralan® Decklack D 150, pfiípadnû D 100, pfiedstavuje vysoce
spolehliv˘ a zároveÀ ekonomicky velmi zajímav˘ povrstvovací systém pro v˘-
robu velk˘ch sérií oken, kdy je nutno v˘raznû ‰etfiit drahocenn˘m pracovním
a technologick˘m ãasem. Navíc, na toto sloÏení nátûrového systému pro po-
vrchovou úpravu oken mÛÏe v˘robce oken poskytnout obvyklou nadstandardní
záruku, minimálnû 5 let.“

Otázka: „Hovofiíte o nadstandardní záruce, pfiitom jiné znaãky nabízejí mno-
hem del‰í záruky. MÛÏete to upfiesnit?“

Martin âulík: „Hovofiil jsem o dvouvrstvé skladbû povrchové úpravy, z tohoto
pohledu jsem pfiesvûdãen, Ïe uvedenou délku záruky lze skuteãnû povaÏovat 
za nadstandardní. Obecnû lze konstatovat, Ïe impra® poskytuje záruky v roz-

mezí 4 aÏ 10 let. Délka poskytnuté záruky pfiitom závisí na splnûní definovan˘ch
kritérií, jako je skladba povrchové úpravy, pouÏitá dfievina, tfiída zatíÏení a apli-
kovan˘ barevn˘ odstín. Zpracovateli je poskytována záruka v délce odpovída-
jící mífie splnûní tûchto ukazatelÛ."

Otázka: „âasto se v poslední dobû diskutuje také potfieba nutné péãe o lako-
vané plochy v˘robkÛ, jako jsou dfievûná okna a vchodové dvefie. Jak˘ je Vá‰
názor k této problematice?“

Martin âulík: „KaÏd˘ v˘robek, na kter˘ je obecnû poskytována záruka, musí 
b˘t pfii provozu ãi pouÏívání nûjak˘m zpÛsobem pravidelnû kontrolován a podle
potfieby i udrÏován. Pokud nûkdo tvrdí, Ïe nûkteré nátûrové systémy Ïádnou
údrÏbu a kontrolu vÛbec nepotfiebují, tak asi nefiíká úplnou pravdu. Nátûrové 
systémy na okna znaãky impra® je moÏno udrÏovat alespoÀ jedenkrát do roka
udrÏovací sadou impra® – Pflegeset, která se skládá z ãisticí emulze a udrÏova-
cího mléka. Samozfiejmû aplikace udrÏovacího mléka nedokáÏe zabránit vzniku
defektÛ, které mají pÛvod v chybném usazení okna do budovy, nebo defektÛm,
zapfiíãinûn˘ch pfiím˘m pÛsobením stavební a interiérové nadmûrné vlhkosti,
a také defektÛm mechanick˘m, jako je napfiíklad krupobití nebo neodborná ma-
nipulace. To v‰ak nedokáÏe Ïádn˘ lak a Ïádné udrÏovací mléko. Provádûná 
pravidelná péãe v‰ak v˘raznû prodlouÏí interval renovace laku okna a vlastní 
Ïivotnost okna jako takového.“

Otázka: „V úvodu jste naznaãil, Ïe znaãka impra® pamatuje i na v˘robce 
dfievûn˘ch stavebních dílÛ, ktefií provádûjí povrchové úpravy fiemesln˘m zpÛ-
sobem – tedy natíráním. Jak to tedy je?“

Martin âulík: „Ano, je to tak. Rád bych zde uvedl moderní vodou fieditelné v˘-
robky fiady impra® - profilan®. Profesionální fiemeslník zde najde lazurovací
i krycí nátûrové hmoty, a to jak tenkovrstvé, tak i silnovrstvé. I zde fungují 
osvûdãené a spolehlivé nátûrové systémy, které splÀují ve‰kerá technická 
i bezpeãnostní kritéria. Také impra® má stále na trhu inovované v˘robky fiady
profilan®, tedy v˘robky na bázi organick˘ch fiedidel, které jsou odborn˘mi spe-
cialisty poptávány a pouÏívány. Také zde najde kaÏd˘ profesionál jak lazuro-
vací, tak i krycí základní i finální laky podle své potfieby. V‰echny lazurovací 
i krycí materiály je moÏno bez problémÛ tónovat podle firemních vzorkovnic, sa-
mozfiejmostí je tónování krycích lakÛ dle vzorkovnic RAL, Sigma NCS II a také
Colour Concept 4041. Navíc se v‰echny nabízejí v praktick˘ch men‰ích bale-
ních v objemech od 0,75 litru aÏ po 10 litrÛ.“

Dûkujeme za rozhovor!

Profesionální fie‰ení pro ochranu a zu‰lechÈování dfieva

impra® – nejlep‰í partner pro Vás a Va‰e dfievo – pfiedstavuje technologii RO-Max! 
PÛsobením UV záfiení na film silnovrstvé okenní lazury dochází ke ‰tûpení vazeb polymerÛ pojiva. V dÛsledku toho film postupnû ztrácí pruÏnost
a nedokáÏe odolávat dilataãním pohybÛm dfieva v dÛsledku absorpce a odpafiování vlhkosti a kolísání teplot. Tím se zvy‰uje riziko tvorby 
trhlin. V˘znamné jsou ale pfiedev‰ím chemické zmûny ve dfievû. PÛsobením UV záfiení dochází k rozkladu ligninu a následnû ke sníÏení pfii-
lnavosti lakového filmu ke dfievu a v pokroãilém stadiu degradace nastává odloupnutí laku od dfievûného podkladu.

Technologie RO-Max – systém pro trvalou ochranu povrchu dfieva
Nová difuzní lazura s trojnásobnou ochranou proti UV záfiení impralan® S100 a impralan® S150 trvale prodluÏuje Ïivotnost prÛmyslov˘ch po-
vrchov˘ch úprav oken. Technologie RO-Max je zaloÏena na komplexní ochranû lazurového filmu kombinací pojiv stabilních vÛãi UV záfiení s orga-
nick˘mi a anorganick˘mi nanoãásticemi, které pfiemûÀují UV záfiení na teplo, které je odvádûno do okolí, aniÏ by pfiitom zpÛsobovalo znateln˘
ohfiev okolního dfieva. Systém minimalizuje ‰kodlivé pÛsobení UV záfiení na lazuru a dfievo okna a díky tomu v˘raznû prodluÏuje dobu Ïivotnosti
dfievûn˘ch oken.

Provedené testování povûtrnostních vlivÛ dokládá v˘hody technologie RO-Max. Zatímco stávající bûÏné silnovrstvé lazury v pfiípadû mechanic-
kého po‰kození rychle ztrácejí pfiilnavost filmu k podkladu, zÛstávají lazury vybavené technologií RO-Max je‰tû po 2letém pÛsobení povûtrnost-
ních vlivÛ bez znateln˘ch zmûn. Tato technologie tak umoÏÀuje poskytování technicky podloÏen˘ch záruk na dlouhodobou trvanlivost povrchové
úpravy.

Sortiment produktÛ znaãky impra® tak zaujme zejména v˘robce dfievûn˘ch oken a vchodov˘ch dvefií, v˘robce dfievostaveb a dfievûn˘ch stavebních
doplÀkÛ, v˘robce mûstsk˘ch a zahradních mobiliáfiÛ.

IMPRA SLOVENSKO, s.r.o., Trenãianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Kontakty âeská republika:
tel.: +420 730 822 001, +420 603 160 794, +420 739 043 852
e-mail: info@impra-laky.cz, www.impra-laky.cz

Kontakty Slovensko:
tel.: +421 918 899 340, +421 918 899 341, +421 918 899 342
e-mail: info@impra.sk, www.impra.sk

Chcete se dozvûdût dal‰í podrobnosti, nebo máte na impru® vlastní dotazy? 
Tû‰íme se na vidûnou na veletrhu Woodtec v Brnû, 22.– 25. 10. 2013, pavilon F, stánek 036.
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ADLER – Novinky ze světa oken 
– Technologie Q10

Abychom i v budoucnu vyhověli poža-
davkům na dřevěná a dřevohliníková 
okna, pokračovali naši výzkumníci ve vý-
voji osvědčené Generace 3. Výsledek: 
Q10.
Zejména ve fázi výroby se podmínky 
pro okna podstatně přitvrzují: krátké 
dodací lhůty, vysoká konstrukční vlhkost 
a mechanická zatížení. Přesně tyto po-
žadavkům musí splňovat moderní po-
vrchové úpravy HighTech. A s kvalitou 
Q10 společnosti ADLER je také splňují. 
Šetrnost k životnímu prostředí, vynikají-
cí odolnost proti povětrnostním vlivům, 
přírodní vzhled a sametová měkkost 
na dotek jsou přitom – jako vždy – pro 
výrobky ADLER samozřejmostí. Dosud 
byly při povrchové úpravě oken nutné 
různé materiály podle metody povrchové 
úpravy. Nová technologie Q10 poprvé 
umožňuje zpracování stejného materiálu 
ručně, elektrostatickým zařízením nebo 

pomocí moderních stříkacích robotů. 
Technologie Q10 je založena na speci-
ální směsi vybraných polymerových dis-
perzí, nejmodernějších samozesíťujících 
mechanismech a speciálních promoto-
rech přilnavosti zamokra. V kombinaci 
s jedinečnou technikou výroby tak vzni-
kají „dostihoví koně“ mezi povrchovými 
úpravami oken: Po odpaření vody za-
čnou chemické reakce, které podstat-
ně zvýší mechanickou odolnost a silně 
zlepší přilnavost i na vlhkém podkladu. 
Povrch navíc dosahuje výsledných vlast-
ností o 30 % rychleji než u běžných po-
vrchových úprav.

Přehled výhod technologie Q10:
 Šetří čas a peníze – rychlé doby vý-
robního cyklu zejména při urychlova-
ném schnutí

 Méně poškození při přepravě a při 
montáži – vysoká stohovatelnost a ze-
sílená mechanická odolnost

 Flexibilní všestrannost v provedení 
HighTech – jeden lakový systém pro 
lakování ručním stříkáním, elektrosta-
ticky a pomocí stříkacího robota

 Ochranný štít proti povětrnostním vli-
vům s charakterem membrány – vyso-
ká propustnost vodních par při současné 
ochraně proti vodě v kapalném skupenství

 Povrch navozující pohodu – přiroze-
ný vzhled a sametová měkkost na dotyk

 Potvrzená ekologická nezávadnost 
– povrchová úprava byla podrobena 
zkouškám na odolnost proti potu a sli-
nám podle ÖNORM S 1555 a EN 71 
a je tak nezávadná i pro děti.

www.dvere-kovani.cz

Všechromy 42
251 63 Praha-Východ

Tel: 323 641 942 , 602 600 294

Katalog
Porcelánové

stavební a nábytkové kování

a bytové doplòky

Nový kat o  k vá  s po lá

al g o ní rce nem

Zveme Vás na náš stánek 
PAV-F 023  na výstavì

Více informací v našem e-shopu

http://www.dvere-kovani.cz
http://www.adlercesko.cz


ADLER je v Evropě přední výrobce laků na dřevo a specialista v oblasti zušlechťování dřeva. Již řadu let je ADLER především 
spolehlivým partnerem malých a středních českých podnikatelů i velkých průmyslových podniků. Díky pestrému
sortimentu s více jak 60.000 produkty ADLER nabízí nejvyšší kvalitu povrchové úpravy dřeva pro téměř všechny oblasti
použití: nábytek, vybavení interiéru, dřevěná okna, domovní dveře, nátěry dřeva v exteriéru, obytných prostorách a na
fasádách. Povrchové úpravy dřeva firmy ADLER jsou šetrné k životnímu prostředí, uživatelsky komfortní a vysoce odolné. 
Vedle skvělých produktů je pro ADLER samozřejmostí i perfektní servis. Řada významných zákazníků z oblasti průmyslu,
drobných a středních podniků z celé Evropy již mnoho let sází na kvalitní partnerství s firmou ADLER. Navštivte nás i vy 
a seznamte se s nejvyšší kvalitou značky ADLER v České republice.

ADLER - Vše jako na dlani!
Navštivte nás na veletrhu Woodtec 2013, hala F přízemí, stánek 013

Bližší informace:
Adler Česko s. r. o. | Pražská 675/10, 642 00 Brno - Bosonohy
Tel: + 420 731 725 957 | Fax: + 420 549 213 229
E-mail: info@adlercesko.cz | www.adlercesko.cz

Vnější ochrana dřeva

Nábytek

Fasádní barvy

Okna

Domovní dveře

http://www.adlercesko.cz
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imos 11 je ještě silnější

Celosvětově uznávaný a špičkový 
software specializovaný pouze na vý-
robu nábytku je dostupný i v České 
a Slovenské republice s plnou tech-
nickou podporou.
Více než dvacet let skutečného vývoje je 
patrných na funkcionalitě, kterou oče-
kává každý konstruktér a nábytkář. Nová 
verze imos 11 opět posouvá hranice 
možností a přináší očekávané funkce 

pro nové i stávající zákazníky ze všech 
oblastí nábytkářského průmyslu.

Tradičně silné a v mnohém unikátní 
funkce hybridní konstrukce (možnost 
konstruovat parametricky i přímo), pro-
měnných, kalkulací, databázového sys-
tému a mnoha dalších jsou přítomny i ve 
verzi imos 11 a obsahují také mnohá 
vylepšení. Mezi významné novinky patří 
automatické ukládání a historie přímé 
konstrukce, která dále posiluje volnost 
a jistotu při rychlých úpravách jako je 
tvorba výřezů, posuny kování a další zá-
kaznické úpravy. Více možností nabízí 
také volná konstrukce výrobků a „lofto-
vé“ plochy mohou být standardem vaší 
produkce.
Současně přicházejí také pokročilé 
nástroje pro vytváření schvalovacích 

imos – revoluční příprava 
atypického nábytku a interiérů

Příprava atypických a zakázkových výrobků a interiérů je záležitost, 
která představuje výzvu pro každého nábytkáře. Tato disciplína 
se zřejmě natrvalo umístila ve výrobním portfoliu naprosté většiny 
výrobců nábytku. Nová verze imos 11 přichází s revolučními no-
vinkami pro konstrukci a návrh, které umožňují přípravu složitých 
výrobků a interiérových prvků.

Autor: Ing. Adam Kořený
Wood Software s. r. o.
Kontakt: info@woodsoftware.cz
Render: archiv autora

http://www.imos3D.cz
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výkresů, včetně automatizovaných po-
hledových značek, asociativních kót 
i inteligentních řezů.
Pozadu nezůstává ani oblast CAM 
s možnostmi ovládání víceosých strojů 
a opět širší základnou podporovaných 
technologií.

Software pro obchodní místa imos NET 
4.0 představuje nejmodernější genera-
ci nástroje pro automatické zpracování 
kompletní výrobní dokumentace od pro-
dejce až ke strojům, které je celosvě-
tově ojedinělé a umožnuje skutečný 
online prodej a konfiguraci nábytku.

Atypické výrobky nejsou 
jen změna barvy a rozměru

Pro přípravu atypických výrobků je ne-
zbytné vytvořit stabilní základ, na němž 
lze postavit celou koncepci zakázkové 
výroby. imos je software, umožňující 
podporu takto komplexní záležitosti, 
který je schopen pokrýt oblast ná-
bytkářského know-how a tím dodávat 
odpovídající množství informací, které 
umožní vyrobit jakýkoli produkt.

Nejedná se tedy pouze o výrobky mě-
nící rozměry či materiály, ale také o vý-

robky zcela netypické a unikátní pro 
daného zákazníka. Software musí po-
skytovat volnost konstrukce a součas-
ně zásobovat informacemi obchodníky, 
konstruktéry a technology, pracovníky 
výroby i montážníky.
Je zřejmé, že programové vybavení 
vhodné pro skutečnou přípravu atypů  
bez kompromisů musí disponovat po-
kročilými nástroji a technologiemi.

Uvedení imos 11 – 
Wood-Tec 2013, stánek P135

Veškerou funkcionalitu systému imos 
s jeho unikátní filosofii vám náš tým rád 
představí na veletrhu Wood-Tec 2013, 
stánek P135. Těšíme se na vaši náv-
štěvu a více informací získáte také na 
www.imos3D.cz a u našich obchod-
ních zástupců.

www.imos3D.cz
www.imos3D.com

veletrh
Wood-Tec 
22.-25. 10. 2013

sTánek P135

CAD-CAM-NET-DATA

http://www.imos3D.cz
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Základní vize

Když jsem byl osloven, jako stálý inze-
rent tohoto časopisu, napsat článek 
o produktech naší společnosti, už se mi 
nechtělo psát a zahlcovat čtenáře pouze 
daty a údaji o kvalitě našich programů.
Většinu informací si dnes každý nalez-
ne na internetu nebo si je naší práce 
v oblasti vývoje programů pro dřevařský 
obor na našem trhu vědom. Z marke-
tingového hlediska se má smysl připo-
mínat v mediálních prostředcích, ale 
čas od času v médiích tohoto typu je 
vhodné sdělit spíše vize firmy. 
Tedy naší zásadní vizí, pro většinu fi-
rem společnou, je být dobrými part-
nery našim zákazníkům. To je možné 
naplnit dobrou základní myšlenkou 
v nabízeném produktu, běžnou každo-
denní poctivou prací při její realizaci, 
neustálým houževnatým vylepšováním 
a přizpůsobováním se podmínkám trhu 
v daném čase a prostoru. Asi nic origi-
nálního, ale v jednoduchosti je krása.

Co se nám podařilo?

Přes 20 let vývoje našeho software za-
vazuje jít dál a využít ohromného poten-
ciálu zkušeností, které jsme získali při 
realizaci zakázek zejména pro firmy za-
bývající se nábytkářskou problematikou. 
Ve spolupráci s vývojem grafických 

programů firmy IMSI DESIGN a další-
mi zahraničními partnery jsme vytvořili 
speciální programový balík DAEX pro 
nábytkářské firmy, který nyní nabízíme 
i v angličtině, němčině a španělštině. 
Na trhu v ČR a SR jsme získali více než 
6500 zákazníků a další tisícovky zákaz-
níků mimo tento trh.  

Výhody systému DAEX 
pro nábytkáře. Výkon/Cena

Základní myšlenkou našich programů 
je, aby si zákazník mohl vybrat vhodné 
řešení vhledem k velikosti firmy a potře-
bám využití a my mu mohli nabídnout na 
míru i základní cenově dostupnou do-
dávku špičkové softwarové technologie. 
Dnes vybavujeme programy nejvýznam-
nější a největší společnosti na našem 
trhu, ale i menší truhlářské firmy, které 

hledají cestu jak zefektivnit svoji práci, 
eliminovat chybovost, mít podklady pro 
spravedlivé ohodnocení pracovníků 
s ohledem na operace na zakázce, mít 
přehled o pracnosti a skladových záso-
bách nebo rozpracovanosti výroby...
Vše nelze řešit najednou, ale postupnou 
implementací systému ve spolupráci se 
zákazníkem. Ideální je pokud náš zákaz-
ník má svoji vlastní představu o vizích 
fungování firmy ve spojení s technolo-
giemi a společně pak hledáme vhodné 
cenově přijatelné řešení programové vý-
bavy se servisním a implementačním 
balíčkem. Zákazník nemusí v počátku 
investovat velké částky za softwarové 
technologie a služby, aby dokázal pro-
pojit pracoviště s obchodem a výrobou 
včetně pil a CNC strojů. Například poli-
tika upgrade je natolik vstřícná, že není 
povinná. Pouze doporučujeme zákaz-

Technologie v nábytkářském oboru 
od firmy ŠPINAR – software

Když jsem na letošní dovolené procházel s batohem na zádech vrstevnice hor a vnímal jejich krásu 
a jednotlivé vrstvy je tvořící, nemyslel jsem na nic a také na všechno co si myslím, že má nějaký 
smysl. Rodina, přátelé, práce, v ten moment na krásné prostředí a na spoustu různých filozofických 
úvah. Vědom si, že každá vrstva rozsáhlých masivů hor představuje milióny let historie naší krásné 
planety, zdá se být ta lidská vrstevnice trošku nicotná podobně jako 20 let historie vývoje software. 
Ale vše se asi nedá měřit jenom silou času, spíše významem daného okamžiku.

Autor: Ing. Milan Špinar
ŠPINAR – software s.r.o. Brno
Kontakt: info@spinar.cz
Foto: archiv ŠPINAR – software

http://www.spinar.cz
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níkům alespoň jednou za rok nebo dva 
provést upgrade za menší poplatek. 
Samozřejmě u složitějších a větších za-
kázek doporučujeme servisní poplatky 
po dobu implementace dle charakteru 
zakázky. Protože jsme v letošním roce 
uvedli na trh nové produkty s řadou no-
vých nástrojů, které nesporně zvýšily 
hodnotu programu, nepatrně se zvýšila 
i pořizovací cena programu. Nicméně 
i přesto jsou naše ceny o třetinu nižší 
než u srovnatelných konkurenčních pro-
duktů a přitom výkonem na srovnatelné 
v mnohých parametrech i vyšší úrovni. 

Design/Obchod/Výroba 

Mezi systémové výhody nové ver-
ze DAEXu patří silný grafický nástroj 
TurboCAD 20, který nyní dodáváme 
jako součást celého softwarového ba-
líčku. Náš uživatel může navrhovat de-
sign nábytku bez zatížení definic spojů, 
materiálu nebo vazeb. Se silnými grafic-
kými nástroji může prakticky vymodelo-
vat jakýkoliv tvar designu, který by rád 
předložil jako návrh svému zákazníkovi.
Po dokončení designu je definice přiřa-
zení materiálu a názvů nebo ID prvků 
otázkou několika kliků. Pokud má uživa-
tel připraveno hromadné přiřazení vrtání 
a frézování, tak nejvyšší verze DAEXu 
umí automaticky vyhledat vhodný spoj 
a přiřadit jej ke grafice. Export dat do pil 
a CNC zajišťují speciální postprocesory 
nebo převodníky DXF, které máme pro 
většinu nejprodávanějších strojních za-

řízení již naprogramovány. Náš systém 
dokáže toky a struktury dat připravovat 
nebo zpracovávat jak směrem do výro-
by, tak směrem do obchodu, skladů 
nebo účetnictví. 

Reference

Pro doplnění referencí jsme redakci ča-
sopisu poskytli kontakt na dva naše uživa-
tele, kteří mají dobré zkušenosti s našim 
systémem a byli ochotni se podělit se čte-
náři o své zkušenosti. Prvním je pan Jan 
Šťastný, majitel firmy Truspol a Ing. Jan 
Štursa, ředitel Střední odborné školy sta-
vební a dřevozpracující v Ostravě, kde 
nyní máme předváděcí centrum propo-
jení našich technologií s CNC.

Zkušenosti s programy 
od firmy ŠPINAR – software

Pan Jan Šťastný z firmy Truspol:
DM: Můžete představit vaší společ-
nost? Zmínit její začátky, velikost 
a co v současné době nabízí?

J.Š.: Naše společnost Truspol vznikla 
v roce 1994. V současné době může-
me říct, že je klasickou středně velkou 
firmou nabízející atypický nábytek v re-
gionu středních Čech. Naši zákazníci  si 
u nás mohou zadat výrobu libovolného 
typu nábytku, s jehož návrhem k nám 
přijdou od architekta nebo jsme jim 
schopni zpracovat vlastní grafický návrh.

DM: Jak se díváte na nutnost držet 
krok s novými technologiemi a na 
investice do jejich rozvoje?
J.Š.: Moje motivace byla taková, že jsem 
potřeboval detaily výrobků prezentovat 
zákazníkům natolik věrně, abychom ná-
sledně nemuseli řešit případná nedo-
rozumění. K tomu mně dobře posloužil 
program TurboCAD s nadstavbou DAEX 
pro zpracování výrobních podkladů. 
Následně vznikla potřeba zjednodušit 
proces předávání informací. Zjednodušit 
tok informací (dat) mezi tím, kdo zpraco-
vává návrh a kdo ve skutečnosti výrobu 
realizuje. Najít cestu jak urychlit a mini-
malizovat možnost vzniku chyb. To mě  

Jan Šťastný – majitel truhlářství Truspol z Lestkova

http://www.spinar.cz
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vedlo k myšlence zautomatizovat tento 
proces tak, že nakreslený návrh přímo 
v PC doplním kováním resp. o data 
k jeho vrtání a následně přenesu všech-
na data z grafiky do programu DAEX, 
kde automaticky vygeneruji CNC kódy 
a nemusím se zabývat tvorbou výkresů 
a zakótováním potřebných otvorů. To se 
podařilo realizovat nákupem CNC a do-
laděním propojení s programem DAEX. 
Tímto propojením jsme dosáhli požado-
vané zvýšení produktivity. Navíc jsem si 
v programu DAEX připravil řadu vlastních 
prvků (polotovarů = díly s kováním) nebo 
i kompletních sestav nábytku s možností 
změny rozměrů, elementů nebo materiá-
lu. Po jejich uložení do souboru jsem byl 
schopen je jednoduše (přetažením) ulo-
žit do knihovny. V dalších zakázkách mi 
postačovalo prvky vyjmout z knihovny, 
změnit jim některé detaily a použít je v ji-
ných sestavách nábytku. Tento postup 
mně osobně nejvíce vyhovuje, i když ně-
kdy využívám i nástrojů pro vrtání spojů 
přímo v sestavě nově vytvořeného 3D 
modelu nábytku.
Po zavedení nového software však na-
stala potřeba přesunout lidské kapacity 
z výroby do přípravy výroby v kanceláři. 
Zvýšením produktivity ve výrobě se 
zvládlo vyrobit více a tím se muselo i více 
připravit. To neslo i potřebu poněkud re-
organizovat výrobní procesy. Původně 
každý vyráběl svoji zakázku, případně 
na větší spolupracovalo více pracovníků, 

ale vždy byla určena jedna zodpovědná 
osoba za vedení celé zakázky. Pokud 
při složitějších akcích klíčový pracovník 
například onemocněl, byl problém na 
světě. Při vedení zakázek v DAEXu a pro-
pojení modulu zakázek mezi pracovišti, 
se nám podařilo tento problém elimino-
vat. Nyní jsme schopni se jednodušším 
způsobem zorientovat v zakázkách 
v jakékoli jejich fázi. Pracovnici jsou 
nyní schopni si lépe předávat informa-
ce o datech a nedochází ke zbytečným 
prodlevám typu kde co kam kdo uložil. 
Informace jsou okamžitě k dispozici.

DM: Co je a bylo pro vás rozhodující 
při výběru technologií? 
J.Š.: Všestrannost  použití v atypické 
výrobě. Možnost přizpůsobit software 
našim podmínkám a samozřejmě cena. 
Jsem typ zákazníka, který zvažuje delší 
čas každou investici. Při výběru nového 
programu a vhodného CNC mně bylo 
jasné, že potřebuji mít návaznosti toků 
dat. Hledal jsem řešení propojení grafiky 
s cenovými nabídkami a novým strojním 
zařízení. Měl jsem již zkušenosti s pra-
cí s grafickým programem TurboCAD 
a tak jsem hledal možnosti, jak grafická 
data využít bez přepisování v dalších ná-
vaznostech na obchod a výrobu za co 
nejnižší pořizovací náklady. Měl jsem 
informace od dodavatelů CNC (SCM) 
a programů (ŠPINAR – software), že 
jsou schopni bez větších problémů spo-

lu komunikovat a realizovat můj záměr. 
S výsledkem jsem spokojen. Nyní data 
z DAEXu převádím přímo do formátu 
pro software Xilog v CNC bez nutnosti 
zakupování další CAM programů.

Ing. Jan Štursa ředitel Střední od-
borné školy stavební a dřevozpra-
cující v Ostravě:
DM: Jaké máte zkušenosti s vyu-
žíváním programů firmy ŠPINAR – 
software na Vaší škole? 
J.Š.: V počátcích spolupráce jsme zača-
li ve výuce využívat programy TurboCAD. 
Naše škola připravuje studenty do pra-
xe se zaměřením na dřevozpracující 
a stavební obory. Ke znalostem oboru 
dnes patří i využívání grafických progra-
mů a nových strojních technologií. 
Universálnost programu TurboCAD nám 
umožnila pokrýt potřeby v oblasti CAD 
pro oba obory. V naší spolupráci bych 
vyzvedl podporu studentů při zpracování 
projektů, kde firma ŠPINAR – software 
pořádá každý rok pro studenty soutěž 
a tím nám pomáhá k větší motivaci vy-
tvářet kvalitní studentské práce. Mladá 
generace si s počítači ráda hraje, ale my 
potřebujeme, aby byla schopna v nich 
vytvořit i hodnotné projekty.

DM: Využíváte při výuce i programo-
vání pro CNC?
J.Š.: Ano. Bez těchto technologií se již 
řada truhlářů neobejde. Naše škola se 
navíc stala předváděcím centrem těchto 
technologií. Naši odborní učitelé zvlá-
dají výuku programování pro CNC na 
profesionální úrovni a mají co předávat 
studentů, ale jsou schopni být i nosite-
li novinek pro praxi. Například nyní ve 
spolupráci s firmou ŠPINAR – software 
budeme pořádat prezentační den nové 
technologie, kdy přímo z CAD automa-
ticky přenášíme data do CNC pro 2,5 D 
obrábění bez nutnosti dalších CAM 
programů nebo přepisování dat.

Kontakt:

ŠPINAR – software s.r.o.
Lipová 11, CZ-602 00 Brno
tel.: +420 543 236 223
fax: +420 543 215 531
e-mail: info@spinar.cz
www.spinar.cz

http://www.spinar.cz
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RYCHLÁ ZMĚNA
 rozměrů - materiálů - elementů - vrtání

OKAMŽITÉ VÝSTUPY
z 3D modelu nábytku nebo interiéru :

cenová nabídka - kusovníky - optimalizace
operace - export dat pro pily a CNC

KVALITNÍ GRAFIKA
vizualizace nábytku nebo interiéru

výkresová dokumentace - montážní návody
     porovnání verzí na www.daex.cz

DAEX speciální
řešení pro nábytkáře

Těšíme se na setkání s Vámi na 
našem stánku na výstavě

WOODTEC
(22. - 25. 10. 2013, pavilón P, 

č. stánku 156)

3D navrhování 
interiérů 

a nábytku

Informační systémy 
pro nábytkářské 

společnosti

Propojení s jinými 
informačními 

systémy

Propojení se 
strojním vybavením

DAEX speciální

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO MENŠÍ FIRMY

15 990 Kč
DAEX IS Start

bez DPH

http://www.agglu.sk
http://www.spinar.cz
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Jak šel čas

U zrodu dnešního Dřevozpracujícího 
družstva Lukavec (DDL), patřícího 
mezi nejvýznamnější podniky kraje 
Vysočina, stálo 26.10.1953 dvacet 
mužů z Lukavce a okolí, kteří se ne
chtěli smířit s plánovanou likvidací místní 
pily, která jim poskytovala obživu. Proto 
se ji s pomocí nově založeného druž
stva rozhodli odkoupit od tehdejšího 
národního podniku Horácké pily Jihlava 

a postupně začali k vyráběnému řezivu 
zavádět do výroby další produkty. K vý
raznějšímu posunu v rozvoji družstva 
došlo v roce 1972 po spuštění nové 
výrobní linky dřevotřískových desek 
(DTD) s roční kapacitou 35 tis. m3, kte
rá byla po zhruba desetiletém provozu 
v roce 1983 komplexně zmodernizo
vána a rozšířena na kapacitu 80 tis. m3 
a v následných letech až na 150 tis. m3 

DTD. O dalších devět let později (1992) 
došlo k zprovoznění výrobní linky na vý
robu středně tvrdých vláknitých desek 
(MDF), jejíž původně plánovaná roční 
kapacita 48 tis. m3 desek se rovněž 
zvýšila na současných více než 95 tis. 
m3 a stala se jedním z hlavních pilířů fir
my. Souběžně s těmito investicemi byla 
rekonstruována i pilnice, jejíž pořez se 
z počátečních 5 tis. m3 více než zdva
cetinásobil. 
Dalším významným milníkem v historii 
DDL je založení dceřiné společnosti 
DH Dekor Humpolec (rok 2000), je
jímž hlavním zaměřením je návaznost na 
výrobní program DDL ve formě úpravy 
deskových materiálů laminováním a ná
sledně pak i formátováním a výroba ná
bytkových dílců (ND) na moderní lince 
s roční kapacitou 2,5 mil. m2 lamino
vaných ND a 1,5 mil. m2 ND ze surové 
MDF. 
Zde pak nelze opomenout ani dceřinou 
obchodní firmu Lukaform Lukavec 
s.r.o., fungující od roku 1993 a za
měřenou na velkoobchod, a zejména 
pak v roce 2010 odkoupenou společ
nost KILI Šlapanice se sítí prodejen 
pro truhláře, jejichž prostřednictvím se 
produkty DDL dostávají blíže konečným 
zákazníkům.

Současnost nejen 
z pohledu sortimentu

Specializací DDL je od roku 2005 vý
roba širokého sortimentu nábytkových 
dílců (především z laminovaných DTD 
a MDF desek) různých kvalit (standard
ní nábytkářská, speciální pro lakování, 
frézovaní apod.). DDL dodává na trh 
také DTD a MDF desky v celých for

Výrobky z DDL směřují do truhlářských 
dílen již šest desítek let

Koncem letošního října (26.10.) bude tomu již 60 let, když se v Lukavci na Pelhřimovsku začala 
v roce 1953 psát historie tamního Dřevozpracujícího družstva. Za tu dobu se někdejší malý pilařský 
provoz s ročním pořezem 5 tis. m3 kulatiny rozrostl na stále se modernizující dřevozpracující podnik 
nadnárodního významu, jehož sortiment se z počátečního řeziva postupně rozšířil přes aglomerované 
velkoplošné materiály a jejich přířezy až na výrobu kompletních nábytkových dílců a je poptáván 
ve více jak dvaceti zemích světa.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv DDL

DDL se během šedesáti let své existence stalo významným výrobcem řeziva a des-
kových materiálů na bázi dřeva

http://www.ddl.cz


DM 9/2013

reportáž – inzerce

mátech nebo naformátované v podobě 
nábytkářských přířezů (v surovém sta
vu nebo povrchově upravené přírodní 
dýhou anebo laminováním) s nadmírou 
podle PN DDL 0399. 
Svým zákazníkům nabízí také smrko-
vé řezivo, od surového až po hoblo
vané nebo dále zhodnocené v rámci 
hoblovaného programu (obkladové 
či podlahové palubky, fasádní profily). 
Součástí sortimentu, který je z téměř 
60 % exportován do více jak dvaceti 
zemí, jsou ještě tvarové dílce pro ča-
louněný nábytek, různé komponenty 
pro výrobce dveří a v neposlední řadě 
také bílé dřevní (extra čisté) pelety 
LUKAPELET s průměrnou výhřevností 
kolem 16–20 MJ/kg, určené pro velko
obchod i maloprodej. Přímým odrazem 
uvedené škály výrobků je obrat skupi
ny, který se nyní pohybuje kolem 3 mi
liard Kč a na jehož tvorbě se společně 
s dceřinými firmami podílí asi 1000 
zaměstnanců.

Jak se rodí úspěch

„Našimi hlavními přednostmi, které 
zákazníci oceňují již desítky let, jsou 
rychlé a spolehlivé dodávky, ověřená 
kvalita, vysoká flexibilita, individuální 
přístup ke každému zákazníkovi, schop
nost vyrábět malé série a pestrá nabíd
ka výrobků,“ říká předseda družstva 
Ing. Pavel Kříž s tím, že získání takové
hoto postavení na trhu se neobejde bez 
každoročních investic do technologie 
v řádech desítek miliónů korun a ne
ustálého rozšiřování portfolia výrobků 

a služeb. Mezi poslední novinky z vý
roby DDL patří především laminované 
desky DESIGN CONCEPT, využíva
jící nové technologie zalaminovaných 
obrazů, která umožňuje zákazníkovi 
i v malém množství ovlivnit motiv, nebo 
dýhované desky v nových kvalitativ
ních třídách PROMINENT a KORPUS 
s navazující kresbou dřeva. DDL je vy
rábí od letošního roku ve spolupráci se 
společností Dýhy Večeřa a spol. Jejich 
přednost spočívá v přesně na sebe na
vazující symetrické kresbě jednotlivých 
dýhových listů v sesazence (figur) a to 
v počtu 6 až 8 na ploše desky. Dle dané 

kvality jsou určené na exponované čelní 
plochy (PROMINENT) nebo na méně 
exponované plochy nábytkových kor
pusů. Dále je to jednovrstvá konstrukční 
deska určená pro stavebnictví a nabíd
ka lakovaných nábytkových dvířek. 
V současné době DDL začíná realizo
vat také další zhodnocení vyráběné
ho řeziva na produkci jednoduchých 
a v demontovaném stavu prodávaných 
dřevostaveb (pergoly, garážová stání, 
domky na nářadí apod.). Ve snaze ma
ximálně využít nakupovanou dřevní su
rovinu začalo letos na svých prodejnách 
v Lukavci a Humpolci prodávat mimo 
jiné i drcenou kůru a to ve velkospo
třebitelském balení o objemu 1 prms 
a výše.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Dřevozpracující družstvo 
Místo: Lukavec
Rok založení: 1953
Počet zaměstnanců: 580
Obrat: 1,8 mld. Kč
Web: www.ddl.cz

● Lukavec

Specializací DDL v posledním desetiletí jsou kompletní nábytkové dílce z DTD i MDF, 
vyráběné v Lukavci a zejména v dceřiné firmě DH Dekor Humpolec

Produkce lakovaných nábytkových dílců z MDF je z velké části dílem sedmi robotů 
„zaměstnaných“ v mateřské firmě v Lukavci

http://www.ddl.cz
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Firma má nově vybudované vzorkovny dřevoobráběcíh strojů 
a tepelné techniky v Častolovicích. V Kostelci nad Orlicí má 
firma svoje nové školicí centrum a spe ciální místnost, kde 
jsou zapojeny kotle, o kterých se topenáři při školení učí. 
Topenáři se tady mohou školit nejen teoreticky, ale i prakticky 
– vyzkouší si, co se naučili přímo v praxi. Při seznámení se 
s výrobou kotlů mohou topenáři vidět při práci řadu moderních 
strojů a zařízení – NC nůžky, NC laser, NC ohraňovací lis, 
NC obráběcí stroje atd. Poznají celý postup výroby nejenom 
kotlů, ale i dřevoobráběcích strojů od řezání plechu laserem, 
přes robotizované sváření, zkoušku kotlových těles a tlakování 
výsledných svařenců, montáž jednotlivých kotlů a strojů, až po 
balení a skladování hotových kotlů a dřevoobráběcích strojů.
Všechny výrobkové řady dřevoobráběcích strojů KDR, 
ROJEK EURO serie 7 a ROJEK INDUSTRY serie, zastupo

vané značky ELCON, GRIGGIO, ACM, CEHISA, MASTER
WOOD, COLOMBO ANGELO a teplovodní kotle ROJEK na 
tuhá paliva v návaznosti na nové legislativní požadavky, před
staví firma ROJEK na mezinárodním veletrhu WOOD-TEC 
2013 v Brně. V zahraničí se firma prezentovala s vlastními 
vyráběnými dřevoobráběcími stroji na mezinárodním veletrhu 
LIGNA Hannover, DREMA Poznaň, ještě ji čeká WOODEX 
Moskva a další odborné veletrhy ve vybraných zemích expor
tu, kterých má aktuálně 65.
Firemní novinkou je zprovozněný e-shop na stroje na we
bových stránkách www.rojekstroje.cz. Měsíčně zde běží 
akce na kompletní sortiment lehkých dřevoobráběcích strojů 
značky KDR a na stroje z řemeslnické řady EURO serie 7. 
Zakoupit je zde můžete s výraznou slevou. 
Dospějeteli k závěru, že budete potřebovat nový kotel, dřevo
obráběcí stroj nebo třeba drtič dřevní hmoty, neváhejte a kon
taktujte firmu ROJEK. Odborně vyškolený personál vám rád 
zodpoví vaše dotazy a připraví výhodné cenové nabídky.

Rodinná firma ROJEK působí na českém trhu již 92. rokem. Za dobu své existence se jí podařilo 
vybudovat pevnou pozici nejen na českém, ale i na světovém trhu. Je to především proto, že její 
výrobky jsou spolehlivé a s dlouhou životností. Navíc vedení společnosti je aktivní a stále přichází 
s novými myšlenkami. Tím posouvá svoji firmu stále kupředu. 

ROJEK prodej, spol. s r. o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Prodej strojů: tel.: 494 339 125, 129, 131
email: tprodej@rojek.cz
Prodej tepelné techniky:
tel.: 494 339 134, 144
email: tt@rojek.cz
www.rojek.cz
e-shop: www.rojekstroje.cz

ROJEK – české dřevoobráběcí stroje 
92 let na trhu

Výrobní závod společnosti ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. 
v Kostelci nad Orlicí

Vzorkovna dřevoobráběcích strojů a vzorkovna tepelné techniky v Častolovicích

http://www.rojek.cz
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Obrázky jsou ilustrativní.

Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny. 

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice v pavilonu P, č. stánku 151.

Představíme Vám zde kompletní sortiment vlastních dřevoobráběcích strojů ROJEK, 
tepelné techniky ROJEK a zastupovaných značek.

POZVÁNKA
22. - 25. 10. 2013

Výstaviště BVV, pavilon P, číslo stánku 151

ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
www.rojek.cz

SERVIS

Tel.: 494 339 122
e-mail: kobrlova@rojek.cz

WWW.ROJEKSTROJE.CZ
Mob.: 731 421 894

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Mob.: 604 210 892, 737 237 262, 731 663 189
Tel.:  494 339 122
e-mail: tprodej@rojek.cz

TEPELNÁ TECHNIKA

Tel.: 494 339 134/144
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

ZÁSTUPCE PRO SLOVENSKO
Norbert Gallov
Mob.: +421 908 478 216
e-mail: gallov@rojek.cz

WWW.ROJEKSTROJE.CZ

Nový e-shop

Inzerat Drevarsky magazin 9-2013.indd   1 11.9.2013   18:23:39

http://www.rojek.cz
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Svět inovací

AkzoNobel Wood Finishes and 
Adhesives patří mezi přední firmy ve 
výrobě lepidel a povrchových úprav pro 
dřevařský průmysl, truhlářství, výrobu 
podlah, nábytku a stavebních prvků.
Naše výrobky stále vyvíjíme a zdoko-
nalujeme. Navrhujeme a vyvíjíme pro-
dukty a systémy se zvýšenou přidanou 
hodnotou, které překračují očekávání 
zákazníků. Tyto výrobky vyvíjíme tak, aby 
vyhovovaly širokému spektru zákazníků 
– od zakázkového truhlářství, malých 
dílen s několika zaměstnanci až po 
největší výrobce stavebních materiálů 
či nábytku. 
Jsme hrdí na naši dlouholetou historii 
práce se dřevem. Naše nátěrové hmo-
ty na dřevo vyvíjíme více než 200 let. 
V té době byly v Evropě vyrobeny první 
Sikkens produkty.
Naše lepidla se zrodila před více než 80 
lety, kdy Leif Amundsen založil Casco 
Adhesives, a jeho firma se vyvinula 

z malého rodinného podniku na před-
ního světového dodavatele lepidel pro 
dřevozpracující průmysl.
Každá značka z našich nátěrů na dře-
vo – ICLA, Zweihorn, Sikkens Wood 
Coatings poskytuje jedinečnou škálu 
produktů tak, aby vyhovovaly konkrét-
ním potřebám našich zákazníků, v růz-
ných částech světa. 
Mezi naše nejzajímavější novinky 
z poslední doby patří:

	Patentovaný stroj k nanášení tmelu, 
který snižuje náklady na pracovní sílu 
zákazníků a zároveň zlepšuje kvalitu 
dřeva a výnosnost

	Patentovaná Ion-Lock-Technologie, 
která využívá VOC kompatibilní chemii 
k minimalizování odbarvení přírodního 
dřeva, čímž zlepšuje kvalitu výroby

	Proces Forward Integration, který 
zajistí vyšší kvalitu výroby lepeného 
dřeva, snižuje množství odpadu a op-
timalizuje výkon lepení

	Díky pokroku v UV technologiích 
a vodou ředitelných nátěrových hmot 
došlo ke snížení emisí o 80 až 90 
procent

	Nová lepidla z biologicky obnovitel-
ných a ekologických materiálů, která 
dosahují významného snížení formal-
dehydových emisí.

Další věc, která nás odlišuje od na-
šich konkurentů, je naše schopnost 
poskytovat produkty a vynikající služby 
zákazníkům prakticky kdekoli na světě 
z našich strategicky umístěných výrob-
ních závodů.

Žijeme 
inovací!
Objevte spojení oborů lepidel Casco 
Adhesives a barev a laků AkzoNobel Wood 
Finishes na veletrhu WOOD-TEC 2013 
stánek 009A, pavilion F.
Přesvědčte se, jaké výhody pro Vaše 
podnikání přináší tato integrace:

– Produkty nejvyšší jakosti z jednoho zdroje
– Ekologické systémy lepení dřeva
–  Zlepšení efektivity, inovace a životního 

prostředí
–  Technická a obchodní podpora poskytova-

ná pro všechny značky výrobků AkzoNobel

VERNICI E COLORANTI PER LEGNO

07
28

4_
04

09
13

Kontakt:

AkzoNobel WFA
Škrobárenská 482
CZ-617 00 Brno
e-mail: InfoWFA.CZ@akzonobel.com

http://www.akzonobel.com
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PILART – výhradní zástupce značky HOLZ-HER 
pro Českou republiku

Společnost PILART s.r.o. je již více než 
10 let spolehlivým partnerem v oblasti 
dodávek, instalací a servisu dřevoobrá-
běcích strojů a zařízení. Naše nabídka 
rovněž obsahuje dřevoobráběcí nástroje 
a další nezbytný sortiment, který splňuje 
veškeré požadavky na potřeby od ma-
lých truhlářských dílen až po velké ná-
bytkářské společnosti. Nově je možné 
nás navštívit na internetovém obchodu 
pro dřevoobráběcí nástroje na adrese 
www.pilart.cz/drevoobrabeci-nastro-
je/
Jako ryze česká společnost bez zahra-
ničního kapitálu, působíme úspěšně na 
českém trhu od roku 2003. Informace 
o kvalitě prodaných strojů a poskytnu-
tých služeb se rychle začaly šířit i za 
hranice České republiky. Tuzemskou 
i zahraniční klientelu také oslovila širo-
ká nabídka sortimentu kvalitních strojů, 
nástrojů a rychlost expedice včetně 
instalace. O dynamickém rozvoji spo-

lečnosti svědčí i skutečnost, že firma 
PILART s.r.o. získala v roce 2013 vý-
hradní zastoupení na prodej strojů znač-
ky HOLZ-HER. 
Díky odborně školenému personálu 
s mnohaletými zkušenostmi při prodeji 
a následné instalaci strojů od projek-
tu, motáže až po špičkový servis vznik-
la řada aktivních a stálých zákazníků. 

Firma se tedy oprávněně pyšní mnoha 
referenčními zakázkami nejen v oblasti 
dřevoobrábění, ale i obrábění plastu 
a podobných materiálů.
Rozvoj a expanze firmy si v roce 2012 
vyžádal nemalé investice do výstavby 
nového obchodně-logistického areálu. 
Nové předváděcí centrum na dřevoob-
ráběcí stroje společnosti PILART s.r.o. 
se nachází v Blansku, cca 30 km sever-
ně od Brna. Areál firmy je velmi dobře 
přístupný i pro kamionovou dopravu 
a pro zákazníky je tu připravena moderní 
předváděcí hala včetně maloobchodní 
prodejny a rozsáhlé parkoviště.

Dále bychom vás rádi informovali o blí-
žícím se veletrhu Wood-Tec Brno v ter-
mínu 22.–25.10.2013, kde vám na vý-
stavním stánku o rozloze cca 250 m2 
rádi předvedeme vybrané stroje v akci.

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

Ericha Roučky 2499/11
678 01 Blansko

 Tel.: +420 516 410 514
GSM: +420 736 473 625
e-mail: pilart@pilart.cz

 

K uvedené ceně je nutné připočítat kilometrovné
a cestovné technika. Na tyto služby poskytujeme rovněž slevu -25% !!!
Uvedený servis prosím objednávejte na Zákaznické lince servisu:
+420 516 410 514 nebo na e-mailu:   servis@pilart.cz
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Akce servisní prohlídka na formátovací pily

AKČNÍ

CENA

www.pilart.cz

1.790,-
 Kč

Balíček servisu pro Vaši formátovací pilu obsahuje:

1.  Kompletní prohlídka formátovací pily
2.  Vyčistění celé pily, vnější i vnitřní části stroje
3.  Kompletní kontrola uložení a promazání mechanických částí
4.  Seřízení pravoúhlosti pravítek a metrů
5.  Seřízení formátovacího stolu
6.  Seřízení úhlu pilového kotouče
7.  Kontrola stavu řemenů na pilové mechanice
8.  Případné vytipování náhradních dílů 

http://www.pilart.cz
http://www.pilart.cz
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Kompaktní profesionální olepovačka 
hran G320 s řetězovým (článkovým) 
dopravníkem a s celkovou délkou 
menší než 2 m je nejmenším olepo-
vacím strojem z řady FELDER. Její 
hlavní předností je „průmyslový“ typ 
konstrukce – horní přítlačný trámec 
a spodní dopravníkový pás. Tato kom-
binace zvyšuje kvalitu olepení. K výba-
vě dále patří: Jednotka nanášení tav-
ného lepidla, vnitřní plocha zásobníku 
lepidla pokryta teflonem • Odpružená 
přítlačná jednotka – 1 přímý přítlač-
ný váleček, 1 přítlačný váleček • 
Kapovací jednotka se dvěma noži pro 
finální zakapování • Začišťovací frézo-

vací jednotka 
s vy-
soko-
f rek-
venč-
ními motory 
• Plošná cidlino-
vá jednotka • Lešticí jed-
notka • Vyhřívaná naváděcí liš-
ta • Výsuvná podpěra velkých 
dílců. Technické parametry: 
tloušťka hrany 0,4–2,0 mm; 
výška dílce 10–45 mm; min. 
šířka dílce 70 mm; min. délka 
dílce 210 mm; podávací rychlost 8 m/
min.

Výrobce: FELDER KG
Prodejce: FELDER Group CZ s.r.o.

Olepovačka hran G320

Nové kompaktní CNC obráběcí cen-
trum určené do každé truhlářské vý-
roby, kde je omezený prostor. Stroj 
provádí operace frézování a vrtání 
dílců z velkoplošných materiálů a ma-
sivu. Umožňuje svislá vrtání do hlav-
ní plochy dílce, vodorovná vrtání do 
všech čtyřech bočních ploch, dráž-
kování kotoučovou frézou v ose X, 
frézovací operace do hlavní i bočních 
ploch. Tech Z1 Pro představuje tech-
nologické řešení, které zvyšuje pro-
duktivitu výroby snadným variabilním 
nastavením. Zdvih v ose Z 250 mm 
předurčuje tomuto stroji velké využití. 
Stroj je navržen tak, aby zabíral cca 
½ plochy potřebné pro standardní 
CNC. Úspora místa je dosažena ab-
sencí obvodových ochran (ohrada, 
fotobuňky, koberce atd.). Díky tomu 
je umožněno, aby se obsluha mohla 
pohybovat volně okolo stroje i během 
procesu obrábění. K pracovnímu stolu 
lze přistupovat i ze zadní strany stroje.
Výložníková konstrukce nosného ra-
mene umožňuje obrobení dílců přesa-
hujících upínací stůl v ose Y. Pracovní 
plocha stolu je řešena trámci, každý 
trámec má samostatnou pneumatic-
kou aretaci polohy. Pracovní stůl je 
vybaven metrickou 
stupnicí v ose X a Y 
pro polohování pod-
tlakových upínek dle 
pracovního progra-
mu. Přesnost obro-
bení dílců je zaru-
čena pneumaticko-

-mechanickým blokováním podtlako-
vých upínek. Jedná se o patentovaný 
systém SCM, který je odolný i velmi 
vysokému zatížení. Rozměr obrobitel-
né pracovní plochy X-Y-Z je 3050 x 
1252 x 180 mm. Max. délka dílce pro 
kyvadlové obrábění: 1390 mm.
Standardní frézovací elektrovřeteno 
o max. výkonu 6,6 kW je vybaveno 
upínáním nástrojů HSK 63F s plynu-
le nastavitelnými otáčkami v rozsahu 
1500–24 000 ot./min. Pro opraco-
vání masivního materiálu se doporuču-
je zvolit elektrovřeteno o výkonu 9,5 
kW v kombinaci se 4. řízenou osou 
(rotační), která pomocí úhlových pře-
vodovek dokáže provádět operace 
vrtání/frézování/řezání pod požado-
vaným úhlem.
Vrtací hlava, velice odolné konstrukce 
s nízkým nárokem na údržbu, obsahu-
je: 7 vertikálních + 
4 horizontální 

vrtáky a drážkovací pilku v ose X. Na 
přání je k dispozici vrtací hlava s 12 
vertikálními + 6 horizontálních vrtáků.
Ve standardu je na pravé části umístěn 
10polohový hřebenový zásobník na 
nástroje. Stroj lze dovybavit automatic-
kým 4polohovým zásobníkem umístě-
ným na nosném výložníku.
Stroj je řízen PC jednotkou umístěnou 
vně stroje. Pro ovládání slouží kom-
paktní ovládací pult se 17“ monitorem 
a klávesnicí. Programování stroje je 
realizováno v nové generaci řídicího 
softwaru – XILOG MAESTRO – kte-
rý je založen na 3D CAD/CAM pros-
tředí, kde obsluha využívá kreslicích 
funkcí s okamžitým zobrazením ve 3D 
bez nutnosti textového programování. 
Výrazně se tak snižují nároky na obslu-
hu stroje a velice se urychluje zavedení 
CNC stroje do zakázkové výroby.

Výrobce: SCM Group
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

CNC obráběcí centrum TECH Z1 Pro

http://www.felder.cz
http://www.panas.cz
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Společnost HOLZ-HER představila 
pro letošní rok zcela novou velkoploš-
nou pilu CUT 6220 PERFORMANCE. 
Zvýšená přesnost, rychlost a kvalita 
řezání jsou tři hlavní parametry, které 
nabízí. Vysoká rychlost posuvu pilové-
ho vozíku až do 150 m/min v kombi-
naci s vysokým zrychlením podavačů 
značně minimalizuje doby zpracování 
materiálů, a to zejména u složitějších 
nářezových plánů. Pila je s ohledem 
na vysoký prořez pilového kotouče (až 
130 mm) vybavena výkonnými moto-
ry (až 25 kW) a zároveň navržena pro 
minimální spotřebu energie. Pilový 
kotouč je ve svislém směru (zvedání 
a spouštění) ovládán servo-pohonem, 
hlavní motor přitom zůstává na místě. 
Tohle řešení tak výrazně zlepšuje cel-
kovou dynamiku a kvalitu 
řezu pily. Kompletně pře-
pracované svěrky zadního 
vozíku s dvojitým lineár-
ním vedením a volitel-
ným inteligentním 
p n e u m a t i c k ý m 
systémem zajišťují 
bezpečné držení ma-
teriálu a přesné řezy i u vy-
sokých balíků desek. Přesnost 
pravoúhlého řezu při rozřezávání 
pásů zvyšuje zdvojený boční přítlak se 
dvěma přítlačnými gumovými válečky 

s nastavitelným tlakem podle řezané-
ho materiálu. Materiál je tak k pravítku 
přitlačován po obou stranách řezu což 
vede k výrazně vyšší přesnosti.
CUT 6220 PERFORMANCE v sobě 
kombinuje osvědčenou technolo-
gii: lineární vedení a dynamické ex-
trémně rychlé pohony, které se po-
užívají v CNC obráběcích centrech. 
Vzhledem k použití těchto komponent 
je zaručena přesnost spolu s dlouhou 
životností a záruční dobou na veške-
ré pohybové části v délce 10 let. 
Vzduchové stoly zabraňují poškrábání 
citlivých materiálů a usnadňují umisťo-
vání a manipulaci desek na stole pily. 
Stroj je možné rovněž osadit nakláda-
cím zařízením.

Ovládání probíhá na velké a přehledné 
obrazovce. Řídicí systém byl speciál-
ně navržen tak, aby splňoval nejvyšší 
požadavky na přesnost a co nejkratší 
dobu řezného cyklu, stejně jako kom-
fort obsluhy. Veškeré ovládání stroje 
je v českém jazyce.
Software: Optimalizaci je možné pro-
vádět přímo na pile, nebo po síti z kan-
celáře. Program obsahuje všechny 
důležité informace, jako je přihlášení 
obsluhy stroje, řezné časy, přestávky, 
stav skutečného řezného procesu atd.

Výrobce: HOLZ-HER
Výhradní zastoupení pro ČR: 
PILART s.r.o.

Velkoplošná pila CUT 6220

Společnost Kooplast, s.r.o. Boskovice  
se specializuje mj. na prodej plasto-
vých profilů, jako jsou např. těsnicí 
profily, nábytkové rolety, okopové ple-
chy nebo sokly. A právě u soklů byla 
nabídka rozšířena o možnost přípravy 
výseků do soklů. Dosud používané 
pracné odvětrávání spotřebičů po-
mocí odvětrávacích mřížek se již stalo 
minulostí. Výhody jsou zcela jasné: 

 Úspora času i financí – odpadají 
přípravné práce, frézování, měření, 
lepení, není třeba žádné technické 
vybavení 

 Špičkové designové řešení – nevsa-
zuje se jiný materiál, barva, dekor 
v podobě větrací mřížky 

 Libovolné délky větracích otvorů, 
žádné omezení daným rozměrem 

 Variabilita provedení – různé typy 
výseků.

Pro zájemce je připraven jednoduchý 
interaktivní Konfigurátor výseků do 
soklů, představující jednoduchou, 
rychlou a přesnou formu on-line ob-
jednávky, dostupnou na zcela novém 
webu www.kooplast.cz (zde jsou již 
i konfigurátory rolet). Hlavní přednos-
ti konfigurátoru: Grafické znázornění 
a popisy jednotlivých položek, výčet 
dekorů, možnosti provedení. Umožňuje 

tvorbu cenové nabídky (PDF verze 
s možností tisku), okamžitá kalkulace 
ceny, nulové riziko omylu při zadávání 
rozměrů (je vždy nabídnuta funkční 
varianta), jednoduchost, variabilita, 
intuitivní ovládání, možnost vlastního 
přístupu bez nutnosti opakovaného 
zadávání fakturačních údajů.

Prodejce: KOOPLAST, s.r.o.

Výseky do soklů

http://www.pilart.cz
http://www.kooplast.cz
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Akrylátový vodou ředitelný bílý krycí lak 
s vysokou odolností vůči povětrnostním 
vlivům. Vyznačuje se mj. vysokou krycí 
schopností, vysokou elasticitou a odol-
ností proti slepování lakovaných ploch, 
velmi dobrým krytím hran. Aplikuje se 
stříkáním metodou „airless“ a „airmix“. 
Nanáší se v 1–2 vrstvách v množství 
300 ml/m². Maximální tloušťka mok-
rého filmu by neměla překročit 300 
µm. V případě potřeby lze rozředit 
přídavkem max. 10 % vody. Povrch 
je nelepivý po cca 1 hod., brousitelný 
po cca 4 hod. a stohovatelný po cca 
24 hod. (při standardních klimatických 
podmínkách).
U tropických dřevin a dřevin s obsa-
hem doprovodných látek může do-
cházet ke zpomalení schnutí, změnám 

odstínu laku a ovlivnění jeho přilna-
vosti. Doporučuje se proto zku-
šební nátěr. Na pórovité dřeviny 
s obsahem doprovodných látek, 
jako např. na dub nebo meranti, 
se doporučuje máčecí rozpouštěd-
lový základ impranol® Tauchgrund 
opálově bílý a případně aplikace 
izolační mezivrstvy impralan® Vorlack 
V100 (180–200 ml/m²).
Rozdíl mezi produkty D100 a D150 
je ve stupni lesku: D100 je hedvábně 
lesklý, D150 hedvábně matný.

Výrobce: 
RÜTGERS Organics GmbH
Prodejce: 
IMPRA SLOVENSKO, s.r.o.

Akrylátový vodou ředitelný bílý kry-
cí základ vhodný jako preventivní 
ochrana před modráním všech dřevin 
v exteriérech bez kontaktu se zemí. 
Účinné látky: 0,9 % Propiconazol, 
0,1 % Permethrin. Obzvlášť vhodný 
k základním nátěrům oken a venkov-
ních obkladů. Pro zajištění dostatečné 
ochrany před povětrnostními vlivy je 
nezbytná aplikace dalších vrstev povr-
chové úpravy systémy impralan®.
Vyznačuje se mj. velmi dobrou přil-
navostí k dřevu, rychlým schnutím 
a snadnou brousitelností. Aplikuje se 
máčením, flutováním, poléváním apod. 
Spotřeba se pohybuje kolem 120–160 
ml/m² v závislosti na dřevině, metodě 
zpracování a povrchu dřeva. Povrch je 
suchý po cca 3 hodinách a brousitelný 

cca po 4 hodinách (při standard-
ních klimatických podmínkách).
U tropických dřevin a dřevin s vy-
sokým obsahem doprovodných 
látek může docházet k pomalej-
šímu schnutí, změnám odstínu 
a ovlivnění přilnavosti. Doporučuje 
se proto zkušební nátěr. Na dřeviny 
s obsahem tříslovin, jako např. na 
dub, se doporučuje použít máčecí 
rozpou štědlový základ impranol® 
Tauchgrund opálově bílý.

Výrobce: 
RÜTGERS Organics GmbH
Prodejce: 
IMPRA SLOVENSKO, s.r.o.

Krycí základ na okna impralan® Grund G200

Krycí lak na okna impralan® Decklack D100/D150

ANKA - M+N spol. s r.o.
Jihlavská 1126, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 434 422, 569 434 420, fax: 569 434 421
e-mail: anka@ankahb.cz, www.siro.cz

DISTRIBUTOR PRO ČR A SR

http://www.impra-laky.cz
http://www.impra-laky.cz
http://www.siro.cz
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Vlajková loď olepovaček z výroby 
FELDER Group KG, která byla předsta-
vena na veletrhu LIGNA 2013, vychá-
zí z řady perfect 710. Stroj je osazen 
stejnými agregáty, má však na rozdíl od 
řady 710 dvoumotorový rožkovací 
agregát, který je schopný ofrézovat 
i podélnou stranu dílce. Při použití to-
hoto agregátu můžete frézovat jednu 
podélnou stranu do roviny, jednu do rá-
diusu a přitom mít oba rohy ofrézované 
rádiusem. Největší výhodou je samotné 
nastavení stroje, které probíhá z ovlá-
dacího panelu pomocí servomotorů 
s přesností na 0,01 mm. Nastavení 
multifunkčních frézovacích jedno-
tek a profilových cidlin probíhá 
ve dvou osách (výška a hlo-
ubka), a proto můžete nástroj 
o rádiusu 2 mm nastavit na 
vnitřních 0,7 mm, 1 mm nebo 
designových 1,3 mm a frézovat 
na všech zmíněných tloušťkách rá-

dius a hrana je pak na dotek mnohem 
příjemnější. Nastavení pomocí servo-
motorů je také na rožkovací jednotce. 
Stroj je možné vybavit horkovzdušnou 
technologií pro lepší spojení hrany 
s materiálem, kdy nevzniká žádná spá-
ra a po dokonalém opracování se hra-
na jeví jako součást dílce. Technické 

údaje: tl. hrany 0,4–10 mm • tl. dílce 
8–60 mm • minimální šířka dílce 60 
mm • minimální délka dílce 140 mm • 
rychlost posuvu 20 m/min • přesnost 
nastavení agregátů 0,01 mm.

Výrobce: FELDER KG
Prodejce: FELDER Group CZ s.r.o.

Olepovačka hran perfect 812 e-motion

SCM Group na výstavě LIGNA před-
stavilo nový model obráběcího centra 
– Accord 20 fx. Ačkoliv je stroj určen 
pro menší a středně velké výrobce, 
zachovává si konstrukční parametry 
vyšších modelů. Portálové provedení 
pohyblivého ramene dovoluje přesné 
obrábění po celé pracovní ploše všemi 
pracovními jednotkami bez omezení. 
Hlavním agregátem je 5osá obráběcí 
hlava PRISMA o max. výkonu 12 kW 
schopná pracovat i s velkými nástro-
ji (např. pro čepování). Automatická 
výměna nástrojů probíhá ze zadního 
anebo bočního zásobníku nástrojů 
(max. kapacita celkem 36 nástrojů). 
Pro zvýšení účinnosti odsávání lze po-
užít tzv. lopatku pro odvod třísek, která 
se automaticky otáčí kolem nástroje 
a usměrňuje třísky do odsávacího hrd-
la. Druhou pracovní jednotkou je vrtací 
hlava o různém počtu vrtáků dle po-
třeby zákazníka, navíc vybavená dráž-
kovací pilkou. 

Pracovní stůl je tvořen buďto trámci 
nebo multifunkčním hliníkovým stolem. 
Trámcové provedení typu MATIC, které 
nabízí plně motorizovanou verzi s auto-
matickým nastavováním trámců a pří-
savek/svěrek dle programu, je vhodné 
především pro obrábění masivních vly-
sů. Hliníkový rastrový stůl (max. rozměr 
2120 x 6360 mm) je pak určen pro 
plošné frézovací operace (technologie 
nesting). Maximální výška obrobku činí 
170 mm. Ochranné prvky stroje jsou 
navrženy tak, aby se obsluha stroje 
mohla i během obrábění bez omeze-
ní pohybovat v prostoru bezprostřed-
ně před pracovním stolem. Příprava 
programů je realizována v nové gene-
raci řídícího softwaru 
– XILOG MAESTRO 
– který je založen na 
3D CAD/CAM 
prostředí, kde 
obsluha využívá 

kreslicích funkcí s okamžitým zobra-
zením ve 3D včetně hlídání kolize mezi 
nástrojem a pracovním stolem. Accord 
20 fx je díky 5osé obráběcí hlavě veli-
ce flexibilní obráběcí centrum vhodné 
pro zakázkovou výrobu.

Výrobce: SCM Group
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

CNC obráběcí centrum Accord 20 fx

http://www.felder-group.cz
http://www.panas.cz
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Stroj je nové konstrukce s pevnými 
stoly, které zaručují maximální pevnost 
a dodržení přesnosti obrábění. Stroj 
má kompaktní rozměry. Technické pa-
rametry: rozměry srovnávacích stolů 
1270 x 320 mm • max. šířka srov-
návání/tloušťkování 310/300 mm • 
max. výška tloušťkování 230 mm • 
pravítko s nastavitelným sklonem • 
hoblovací válec o průměru 95 mm se 
3 noži (snadné ustavení nožů pomocí 
přípravku, nože vytlačovány pružinou 
do přípravku) • dva podávací válečky 
(na vstupu spirálově drážkovaný, na vý-
stupu hladký) • tloušťkovací stůl areto-
ván na středovém válci a přídavné tyči 
• výkon motoru 3 kW.

Výrobce: ROJEK dře-
voobráběcí stroje a.s.
Prodejce: ROJEK 
prodej, spol. s r.o.

Srovnávací a tloušťkovací frézka MSP 310M

Jako jediný stroj na trhu ve své katego-
rii dokáže oproti konkurenci ofrézovat 
dílce ze všech 4 stran. Stroj vám rádi 
prakticky předvedeme na veletrhu 
Wood-Tec v Brně. Obráběcí centrum 
vyniká unikátní přesností a rychlostí 
obrábění. Stroj je určen k produktivní 
kusové, ale i sériové výrobě korpuso-
vého nábytku, tvarových čel nábytku, 
zásuvek a dalších nábytkových dílců. 
Výhodou stroje je opracování dílce 
ze všech čtyř stran včetně ploch. 
Tohle opracování je možné díky pa-
tentovanému systému uchycení dílce. 
Začleněním vertikálního CNC obrá-
běcího centra do výroby získáváme 
operace frézování, řezání a vrtání na 
jednom místě. Tímto způsobem do-
sáhneme maximálního počtu operací 
na jednom kompaktním stroji, který 
svojí půdorysnou plochou nezabere 
více jak šest čtverečních metrů.
Stroj vyniká robustní tuhou konstrukcí, 
která zvyšuje celkovou stabilitu a život-
nost CNC centra a zároveň se podílí 
na vysoké kvalitě obrábění. Veškeré 
pohyblivé části stroje jsou opatřeny 
precizním lineárním THK vedením 
s automatickým mazáním a výrobce 
na ně poskytuje záruku 10 let. Vřeteno 
je vybaveno unášecím kuželem HSK 
s výkonem 6,5 kW. Stroj obsahuje 
výměník pracovních nástrojů a umož-
ňuje automatickou výměnu nástroje. 
Výměník se 6 pozicemi je umístěn 
v pracovním prostoru stroje, což 
umožňuje okamžitou výměnu nástro-

je bez zbytečných 
přejezdů a časových ztrát. 
Pro produktivní vrtání je centrum vyba-
veno agregátem s 15 vrtacími jednot-
kami a pilou pro drážkování – vše je již 
ve standardu stroje. Velkou předností 
a úsporou ztrátového času je auto-
matické nastavení pozice vakuových 
přísavek, a dále možnost volby stra-
ny pro založení dílce. Vyšší komfort 
při obrábění přináší i perfektní výhled 
do pracovního prostoru stroje skrze 
dveře s velkým průhledem.
Dodávaný software pro obráběcí cen-
trum Evolution je nadmíru intuitivní, 

uživatelsky jedno-
duchý a pře hledný, 

dále nabízí širokou škálu přednastave-
ných maker pro rychlé navržení a vý-
robu korpusového nábytku, možnost 
propojení a využití s dalšími stroji ve 
výrobě. Software obsahuje kreslicí 
program aCADemy CAD a samozřej-
mostí je import dat s příponou DXF pro 
případnou spolupráci se softwarem 
AutoCAD v různých verzích.

Výrobce: HOLZ-HER
Výhradní zastoupení pro ČR: 
PILART s.r.o.

Vertikální CNC obráběcí centrum Evolution 7405

http://www.rojek.cz
http://www.pilart.cz
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Vysoká flexibilita a intuitivní ovládání 
charakterizuje kompaktní řadu olepo-
vaček hran řady Ambition 11xx. Pro 
svou prostorovou nenáročnost s vy-
sokou vybaveností jsou ve své třídě 
velmi oblíbené a rozšířené. Novinkou 
této řady je stroj Ambition 1120 FC. 
Je vybaven navíc výkonnou předfré-
zovací jednotkou s DIA nástroji o prů-
měru 100 mm, který zaručuje, že před 
nanesením lepidla není na olepova-
ném materiálu stopa po předřezovém 
kotouči (minimální spára). Pro doko-
nalé dokončení napojení ABS hrany 
2 mm je stroj vybaven kopírovacím 
frézovacím agre-
gátem WD40 
pro zaoblení 
rohů. 

Dílec je ve stroji veden pomocí podá-
vacího pásu, který tvoří robustní řetěz 
s pogumovanými destičkami šířky 80 
mm. Ty jsou vedené v přesném půlku-
latém vodicím profilu a shora jej přitlá-
čí 2 řady pogumovaných rolen. Dále 
je stroj vybaven vstupním stavitelným 
pravítkem, již zmíněným předfrézova-
cím agregátem, jednotkou nanášení 
lepidla – válečkem ze spodní vaničky, 
automatickou podávkou hrany, kapo-
vacími nůžkami – nahrubo, přítlačnou 
zónou pro dokonalé domáčknutí hra-
ny, kapovací jednotkou vedenou na 
THK profilu – 5x stabilnější než na 

tyči, multifunkčním frézovacím agre-
gátem s patentovaným jednoduchým 
ručním přestavením agregátu, nástro-
jem s DFC technologií pro lepší odvod 
třísek, kopírovacím frézovacím agre-
gátem pro dokonalé dokončení ABS 
hrany, profilovou cidlinou s možností 
rychlovýměnného systému R1/R1,3/
R1,5/R2/R3, plošnou cidlinou pro 
začištění spáry nebo kartáčovací jed-
notkou. Základní technické parametry: 
posuv 8 m/min • tl. hranovací pásky 
0,4–3 mm • tl. dílce 8–40 mm • délka 
stroje 4150 mm.
Výrobce: BRANDT
Prodejce: Epimex spol. s r.o.

Olepovačka hran BRANDT Ambition 1120 FC

Inovovaná verze srovnávací a tloušťko-
vací frézky SP 410 nabízí již v základní 
ceně dvě rychlosti posuvu 7 a 14 m/
min. Zdvih pracovního stolu tloušťko-
vačky je řešen pomocí čtyř šroubů, 
srovnávací stoly velmi tuhé konstrukce 
jsou odklopné současně. Pro snad-
né odklopení stolů jsou instalovány 
pomocné pružiny. Stroj je určen do 
profesionálního provozu, konstruk-
ce dovoluje velké zatížení a zaručuje 
vysokou přesnost nastavených para-
metrů. Technické parametry: rozměry 
srovnávacích stolů 2220 x 410 mm 
• max. šířka srovnávání/tloušťkování 
410/400 mm • max. výška tloušť-
kování 240 mm • hoblovací válec 
o průměru 95 mm se 4 noži • pravítko 
velmi přesné konstrukce s přesným 
naklápěním, posuvné na ocelové tyči 
• výkon motoru 5,5 kW.

Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r.o.

Srovnávací a tloušťkovací frézka SP 410

http://www.epimex.cz
http://www.rojek.cz
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V trendu segmentu posuvných dveří 
se něco děje: samotné posouvání 
už dávno nestačí. Požadavky na uza-
vřené systémy se skrytou technikou 
se zvyšují. Jsou u nich vyžadovány 
další komfortní funkce. Posuvné ko-
vání PLANEO specialisty na kování 
Griffwerk bodovalo až doposud přede-
vším spolehlivým a bezpečným upína-
cím kováním, které se naprosto obešlo 
bez vrtání skla pro pojezdy. Nově jsou 
systémové programy přeorientovány 
dle přání zákazníků. Doplněním této 
produktové řady je varianta se Soft – 
Close technikou u Planeo 60 a Planeo 
120. Planeo je nově ve variantách 50, 
60 nebo 120. 
Posuvné dveře se Soft – Close tech-
nikou šetrně tlumí a tiše se dovírají. 
Již žádné zpětné pružení dveřního 
křídla a žádný nekoordinovaný posuv. 
Všechny systémy může jednoduše 
a pohodlně montovat jedna osoba. 
Bezpečně konstruované upínací ko-
vání šetří námahu a rovněž čas. Vrtání 
skla kvůli pojezdům je zbytečné. Jeden 
celý krok zpracování odpadá a s ním  
se snižuje i riziko reklamací. Planeo 
je k dostání ve dvou povrchových 
úpravách: hliník EV1 a nerez optika. 
Pro skleněná i dřevěná dveřní křídla. 
Komfortní varianta se Soft – Close 
technikou je osazena v profilu velmi 
tenkých rozměrů, které i přes přidanou 
techniku se od základní varianty liší jen 

nepatrně. Zvláštními detaily jsou boční 
kryty, které u Planea nejsou zhotoveny 
z plastu, ale jsou shodného materiálu 
i povrchu. Planeo 50 je startovacím 
programem v základních variantách. 
V systémovém programu Planea 60 
je již k dostání Soft – Close technika. 

Planeo 120 nabízí celkem přes 50 
variant instalace a bude k dostání od 
prosince 2013.

Výrobce: Frascio Deutschland
Obchodní zastoupení pro ČR a SR: 
René Sebera

Posuvné kování Griffwerk PLANEO

Pneumatická hřebíkovačka pro hře-
bíky typu CNH od 25 do 45 mm. 
Základní příslušenství a specifikace 
nářadí: Speciální nos s ochranou proti 
otlaku, 360° nastavitelný odfuk, kon-
taktní pojistka, tlumič hluku, ergono-
mická pogumovaná rukojeť. Speciální 
nástroj pro optimální zaražení hřebíku. 
Naváděcí část garantuje kolmé vstře-
lení do materiálu. Přesné přibití skrz 
speciální nos s kruhovou ochranou 
proti otlaku. Snadné zamíření do otvo-
ru v příponkách.
Příklad použití: Zastřešování a ven-
kovní oplášťování z hliníku, nerezové 
oceli nebo titanzinku, upevňování oce-
lových příponek na dřevo (vhodné pro 
všechny dostupné typy příponek), pří-
mé uchycení střešní břidlice.

Návin na plastovém 
svitku zaručuje vždy 
čisté zpracování bez 
jakéhokoliv zbytku 
po uchycení hřebíku 
v pásce.
Technická data: hmot-
nost 1,55 kg • pracovní 
tlak 5–8 bar • spotře-
ba vzduchu cca 1,03 l/
úder. Hřebíkovačka je 
dodávána v plastovém 
transportním kufru.

Výrobce: PREBENA
Prodejce: PREBENA CZ

Pneumatická hřebíkovačka 2X-CNH45

http://www.frascio.de
http://www.prebena.cz
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ADLER PUR-Ecofill

Rozpúšťadlový, krycí dvojzložkový izolačný plnič na ná-
bytok a interiér; pre priemyselné a remeselné použitie. 
Bez aromátov, rýchlo schnúci, vysoko plnivý a veľmi 
dobre brúsiteľný. Vyznačuje sa dobrým stavom na zvis-
lých plochách a vynikajúcou trvalou elasticitou. Priamo 
použiteľný na vysokohodnotné MDF dosky. 
Oblasti použitia: Plnivé základovanie na krycie nátery 
pigmentovanými lakmi na nábytok a interiér, veľmi vhodný 
pre profilované tvary dielcov a líšt kvôli dobrej nesteka-
vosti na zvislých plochách, pre ťažkohorľavé resp. ťažko 
zápalné povrchové úpravy.
Doba spracovateľnosti 8 hodín. Nanáša sa technikou 
airless, airless s podporou vzduchu, nádobkovou pišto-
ľou v množstve nánosu cca 130–180 g/m2 na nános. 
Pre plnivé plochy je potrebný 2–3násobný nános plniča 
s medzibrúsením. Celková vrstva max. 750 g/m2. Doba 
schnutia (pri 23 °C a 50 % rel. vlh. vzduchu) pre brúsenie 
a prelakovanie cca 3 hodiny. Manipulácia a stohovanie 
po schnutí cez noc. Po prvom nánose plniča sa asi po 
3 hodinách urobí ľahké brúsenie zrnitosťou 280. Ďalšie 
medzibrúsenia zrnitosťou 280–320. Medzibrúsenie sa 
musí vykonať bezprostredne pred lakovaním, aby sa za-
bezpečila dobrá priľnavosť.

Výrobca: ADLER
Predajca: Adler Slovensko s. r. o.

ADLER Europur White

Vysokohodnotný rozpúšťadlový dvojzložkový polyure-
tánový pigmentovaný lak na povrchy nábytku, vrátane 
kuchynských a sanitárnych plôch; pre priemyselné 
a remeselné použitie. Má veľmi dobrú odolnosťou proti 
mechanickému a chemickému namáhaniu, vynikajúcu 
svetlostálosť a ostrú kresbu pórov pri otvorenopórovi-
tom lakovaní; dobrý stav na zvislých plochách. Na silno 
namáhané plochy (stoly, stoličky, dvere, atď.) zásadne 
odporúčame prelakovanie s ADLER Pigmotop 25363 
ff, čím sa dosiahnu plochy odolné v prsteňovom teste 
a povrchy s veľmi dobrou mechanickou odolnosťou.
Doba spracovateľnosti je jeden pracovný deň; zmieša-
ný materiál sa môže na nasledujúci deň ešte spraco-
vávať, ale musí byť zmiešaný v pomere 1:1 s čerstvou 
zmesou. Ďalšie predĺženie doby spracovateľnosti nie je 
možné. Nanáša sa technikou airless, airless s podporou 
vzduchu, nádobkovou pištoľou, polievaním. Brúsiteľný 
a prelakovateľný je po približne 3 hodinách, manipulácia 
a stohovanie je možné po schnutí cez noc. Schnutie závi-
sí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu 
a relatívnej vzdušnej vlhkosti.
Základovanie pre otvoreno-pórovité krycie lakovanie: 1x 
cca 200 g/m2 ADLER Europur White 24401, schnutie cez 
noc pri izbovej teplote. Medzi brúsenie zrnitosťou 280–
400 – musí sa vykonať bezprostredne pred vrchným la-
kovaním, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť. Vrchné la-
kovanie: 1x ADLER 
Europur White 
24401 v žela-
nom farebnom 
odtieni.

Výrobca: ADLER
Predajca: Adler 
Slovensko s. r. o.

Železný závěs průměru 13,5 mm, 
seřizovací ve třech směrech se zajiš-
ťovacím šroubem, doplňuje stávající 
řadu závěsů TRIO a EXPERT. Je určen 
pro vrchní větrací křídlo (ventilačku) 
špaletového okna. Svým provedením 
zabezpečí křídlo proti bočnímu pohy-
bu (proti vypadení). Závěs je možno 
vzhledově doladit kovovými či plasto-
vými ozdobnými návleky. Únosnost je 
15 kg/závěs. Běžně skladem je k dis-
pozici v povrchovém provedení modrý 
a žlutý zinek, ostatní povrchové úpravy 
na zakázku.

Výrobce a prodejce: 
TKZ Polná, spol. s r.o.

Okenní závěs EXPERT 13,5 vysazovací pravý a levý

http://www.tkz.cz
http://www.adler.sk
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V současné době jsou v moderních 
stavbách, ale i při rekonstrukcích, 
stále více používány prosklené stě-
ny, oddělovací příčky ze skla, skle-
něné dveře, sprchové kouty atd. Při 
instalaci těchto skleněných staveb-
ních prvků, konkrétně ke spojování 
jednotlivých skleněných tabulí, se tra-
dičně používá speciální čirý silikon na 
sklo. Anglický výrobce vytlačovaných 
těsnění – firma Reddiplex – přináší 
nové elegantní řešení spojů mezi 
skly pomocí speciálních G2G pro-
filů. Samolepicí těsnicí profily G2G 
nabízí alternativu k silikonu. Jejich po-
užitím je dosaženo čistého, rovného 
a tenkého spoje mezi skly, což vy-

hoví zvyšujícím se nárokům uživatelů 
na dokonalou neviditelnou linii spojů 
skel. Hlavní výhodou těchto profilů je 
UV stabilita – ani po čase nedochází 
ke změně průhlednosti a nežádoucí-
mu zažloutnutí spojů. Těsnicí profily 
G2G vynikají výbornou adhesí mezi 
sklem a profilem a dobrou počáteční 
lepivostí. Tyto profily jsou určeny pro 
standardní sklo 10 a 12 mm a lami-
nované sklo 10,8 a 12,8 mm. Jsou 
dodávány v délce 3 metry a v 6 růz-
ných variantách profilů, např. profil H, 
rohový ochranný 90° aj.

Výrobce: Reddiplex
Prodejce: OKENTĚS, spol. s r.o.

Samolepicí těsnicí profily G2G Pravidla pro 
představování novinek

Služba je bezplatná a je určena 
klientům, kteří mají objednán ba-
revný plošný inzerát od ¼ strany. 
Spočívá v představení 1 až 2 novi-
nek (podle velikosti objednané in-
zertní plochy) v pravidelné rubrice 
NOVINKY, a to formou fotografií 
a technického popisu nově na trhu 
nabízených strojů, nástrojů, materi-
álů aj. výrobků pro dřevozpracující 
a nábytkářské firmy. 
Podklady: Ke každé novince je 
nutné zaslat pouze 1 barevnou fo-
tografii představovaného produktu 
a technické informace (prospekt 
s obsaženými údaji, technický list, 
heslovitý výčet parametrů nebo od-
kaz na internetovou stránku s popi-
sem). Finální text z těchto podkladů 
zpracuje redakce.
Uzávěrky: jsou totožné s uzávěr-
kami inzerce.
V představování novinek redakce 
DM pokračuje za nezměněných 
podmínek i v roce 2013.

Pro více informací pište na: 
 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.

Celosvetovo prvý online-shop www.
veneer-world.com s jednotlivými 
obrázkami zväzkov dyhy vo vysokom 
rozlíšení – JAF HOLZ. Dotykom prsta 
alebo kliknutím myšou sa dostanete 
k vašej vysnívanej dyhe. Dyhárenska 
platforma JAF HOLZ ponúka nielen 
rozmanitosť a kvalitu, ale aj jedineč-
nú možnosť na individuálne a odborné 
posúdenie kvality a krásy každého jed-
ného balíka dyhy priamo na monitore. 
Podľa nášho názoru sa dá prírodná 
individualita posúdiť iba v detaile. Ale 
presvedčte sa sami.
Výhody v skratke: Viac ako 12 mil. m2 
dyhy skladom • Viac ako 190 druhov 
dyhy na výber • Približne 1,2 mil. fo-
tiek dyhy (predná a zadná strana) v naj-
vyššom rozlíšení • 11 filtrov na presné 
vymedzenie pri vyhľadávaní dyhy.
Dyhárenská platforma JAF HOLZ po-
núka tiež možnosť na posúdenie tova-
ru vytriedeného podľa kvality: Paletový 
odber voľné zväzky • Celé kmene • 

Predaj po zväzkoch – detailný predaj.
Pri náhľade kmeňov je ukázaná pred-
ná strana všetkých zväzkov. S funk-
ciou „otočiť náhľad“ môžete posúdiť 
aj rubovú stranu. Kliknutím sa zmení 
náhľad zväzku, a tak sa dosiahne 
najvyšší stupeň zobrazenia obrázkov 

dyhy. Náhľad zväzkov v scanoch vo 
vysokom rozlíšení umožňuje detailné 
posúdenie povrchov dyhy. Tiež aj tu sa 
dá posúdiť zadná strana dyhy. 

Predajca: JAF HOLZ spol. s r.o.
JAF HOLZ Slovakia s. r. o.

Veneer World – www.veneer-world.com

http://www.okentes.cz
http://www.jafholz.sk



