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Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby
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NAVŠTIVTE 

PROSTOR PRO INSPIRACI… PROSTOR PRO INOVACI
Praktické ukázky moderní techniky pro výrobu nábytku

Tradiční občerstvení, moravská vína a cimbálovka
Blučina u Brna 20.–23. 10. 2015

V Í C E  N E Ž  J E N  S T R O J E

www.epimex.cz

http://www.epimex.cz


OSTŘÍME A OPRAVUJEME:
        Stopkové frézy s pájenými DP břity, i s velkým axiálním úhlem čela (až 54°)

        Falcovací frézy s pájenými i výměnnými DP břity, i s velkým axiálním úhlem čela (až 54°)

        Speciální profilové frézy s pájenými DP břity , stopkové i s upínacím otvorem

        DP pilové kotouče, až do průměru 380 mm

        Ostříme i nástroje upnuté v termoupínačích

4°)

WOOD-TEC 2015  
Brno 20. – 23. 10. 2015, hala V, stánek 075

přední český výrobce 
dřevoobráběcích nástrojů

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

Pro ostření DP nástrojů máme k dispozici obě EDM technologie, tedy drátem i rotační elektrodou.

Používáme polykrystalický diamant nejvyšší kvality, v jakosti odpovídající použití nástroje.

DP nástroje ostříme ve velmi krátkých termínech, podle dohody se zákazníkem.

http://www.vydona.cz
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Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vás po dvou letech opět pozval na největší svátek milovníků 
dřeva – dřevařský veletrh WOOD-TEC, který se uskuteční v říjnu na brněnském 
výstavišti. Brno se opět na čtyři dny stane hlavním městem dřevařského a nábyt-
kářského průmyslu a představí širokou přehlídku strojů, nástrojů, zařízení a ma-
teriálů z těchto oborů. Brány brněnského výstaviště se otevřou, aby přivítaly 
firmy, společnosti, instituce, profesionály a odborníky, zkrátka všechny, kteří mají 
s dřevem co do činění. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci tradičních vysta-
vovatelů, největších firem a světových značek na trhu v rámci dřevozpracujícího 
a nábytkářského průmyslu nejen v rámci České republiky, ale hlavně ze Slovenska.
I v letošním roce jsme pro vystavovatele a návštěvníky připravili celou řadu novi-
nek. Mezi ty hlavní patří nový formát odborného doprovodného programu, který 
se na letošním ročníku uskuteční v rámci tak zvané WOOD-TEC Areny. Jedná se 
o zcela novou platformu, kde bude dán prostor oborovým sdružením a vzděláva-
cím institucím pro prezentaci nových projektů, diskusi a řešení aktuálních témat. 
Vystavovatelé zde budou prezentovat novou interaktivní formou nové produkty 
a služby. Dále zde budou představeny novinky a změny týkající se podnikatelského prostředí a oboru jako takového a v ne-
poslední řadě zde bude dán prostor pro neformální setkání. Součástí WOOD-TEC Areny bude také meeting point a tiskové 
středisko. V rámci nové soutěže TOP EXPONÁT o nejlepší produkt či službu prezentovaný na veletrhu zde proběhne slavnostní 
vyhlášení vítězů a celá řada dalších aktivit. WOOD-TEC Arena se stane srdcem doprovodného programu celého veletrhu 
a vystavovatelé i návštěvníci ji budou mít plně k dispozici. 
S potěšením mohu tedy říci, že letošní WOOD-TEC se opět posunul výše a nabízí vystavovatelům a návštěvníkům další 
nové možnosti, informace a zajímavosti. Naším cílem je, aby se pro vás návštěva veletrhu stala nejen obchodní a pracovní 
záležitostí, ale i příjemně stráveným časem v komfortním prostředí s nabídkou kompletního servisu a služeb. 
Závěrem bych vás rád pozval na slavnostní zahájení veletrhu, které proběhne první den konání v prostorách WOOD-TEC Areny.
Pevně věřím, že letošní WOOD-TEC nezklame vaše očekávání a stanovené cíle.

Ing. Miloň Mlčák
ředitel veletrhu WOOD-TEC

editorial

http://www.wood-tec.cz
http://www.fklisty.cz
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20. – 23. 10. 2015
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

www.wood-tec.cz

14. mezinárodní veletrh pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 405/1

603 00 Brno

Tel.: +420 541 153 297

Fax:  +420 541 153 054

E-mail: wood-tec@bvv.cz

www.wood-tec.cz

SLEVA PRO NÁVŠTĚVNÍKYZaregistrujte se a získejtezlevněné vstupné

WoodTec_210x297+3_navs_cz  5/11/15  2:01 PM  Stránka 1

http://www.wood-tec.cz
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Mediální partner veletrhu Jak získat 40% slevu na vstupné? Čtěte na str. …

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 V, F a volná plocha G.

 Podtitul: 
 14. mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský 

průmysl

 Termín konání: 
 20.– 23. 10. 2015

 Pořadatel: 
 Veletrhy Brno

 Pozice veletrhu: 
 Jednička v oboru ve střední Evropě

2   0   1   5
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Seznam firem prezentujících se na veletrhu WOOD-TEC 2015

Firma Stát Hala•číslo 
stánku

A.PULDA Praha spol. s r.o., Praha 5 CZ PAV V•072

Acolor s.r.o., Bystřice u Benešova CZ PAV F•017

ACword, spol. s r.o., Třinec CZ PAV V•045

Adamik Company, s.r.o., Praha 9 CZ PAV V•007

AEROTERM, a.s., Ostrava - Kunčičky CZ PAV V•133

AGGLU SK, s.r.o., Turčianske Teplice SK PAV F•030

AGGLU Technology, s.r.o., Turčianske Teplice SK PAV F•029

Agro-profi s.r.o., Praha 5 CZ VP G•205

Aigner TOOLS s.r.o., České Budějovice CZ PAV V•114

AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS AB SE PAV F•022

AMIS Maschinen-Vertriebs GmbH, Zuzenhausen DE PAV V•131

ANKA M+N, spol. s r.o., Havlíčkův Brod CZ PAV F•021

ASAMER spol. s r.o., Brno CZ PAV V•059

AXIMA MORAVA s.r.o., Kopřivnice CZ PAV V•003

BALJER-ZEMBROD spol.s r.o., Brno CZ VP G • 201

Barke-Maschinenmesser GmbH, Oberreifenberg DE PAV V•071

BeA CS, spol. s r.o., Prostějov CZ PAV V•076

BeA Reich DE PAV V•079

BG Technik cs, a.s., Praha 5 - Velká Chuchle CZ PAV V•017

Biesse S.p.A, Pesaro IT PAV V•092

BRAS, s.r.o., Teplička nad Váhom SK PAV V•108

BRIKLIS, spol. s r.o., Malšice CZ PAV V•123

Casco Adhesives AB, Stockholm SE PAV F•023

CEFLA s.c., Imola IT PAV V•092

CENTERSOFT s.r.o., Praha CZ PAV V•078

Conmetron, spol. s r.o., Lipová CZ PAV F•025

CORHA Jihlava, s.r.o., Jihlava CZ PAV V•132

Costa Levigatrici S.p.A., Schio IT PAV V•092

Česká technologická platforma lesního hospodářství 

a navazujíích průmyslových odvětví, Brno CZ PAV F•002

Česká zemědělská univerzita v Praze CZ PAV F•008

Dietrich‘s AG, Neubiberg/ München DE PAV V•144

DREKOMA, Suchdol nad Lužnicí CZ PAV V•049

Drevmash, Yaroslavl RU PAV V•146

DŘEVAŘSKÝ MAGAZÍN  PAV F•028

Dřevostroj Čkyně, a.s., Čkyně CZ PAV V•062

Dudr Tools s.r.o., Zlín CZ PAV V•084

ELBH-CZ s.r.o., Týn nad Vltavou CZ PAV V•004

Epimex s.r.o., Klášterec nad Ohří CZ PAV V•091

Epimex s.r.o., Klášterec nad Ohří CZ VP G•207

ERBOLI engineering, spol. s r.o., Praha 3 CZ PAV V•035

EXCOLO s.r.o., Cheb CZ PAV V•139

FABA SLOVAKIA, spol. s r.o., Žilina SK PAV V•055

Firma Stát Hala•číslo 
stánku

FELDER KG, Hall in Tirol AT PAV V•120

Festool CZ s.r.o., Česká Lípa CZ PAV V•047

FK dřevěné lišty, spol. s r.o., Bojanovice CZ PAV F•020

Fordaq SA, Brussels BE PAV V•022

FOR-decor s.r.o., Svojetice CZ PAV F•018

Freewood s.r.o., Zašová CZ PAV V•081

GDA PIKL, a.s., České Budějovice CZ PAV V•085

GE Money Leasing, s.r.o., Brno CZ PAV V•129

GOFER nástroje, a. s., Praha 1 - Nové Město CZ PAV V•122

GreMi KLIMA CZ, s.r.o., Český Těšín CZ PAV V•073

GUMEX, spol. s r.o., Praha CZ PAV V•033

HABILIS spol. s r.o., Praha 5 CZ PAV F•012

Hans Hundegger AG, Hawangen DE PAV V•115

HOUFEK a.s., Golčův Jeníkov CZ PAV V•015

IGM Bohemia s.r.o., Tuchoměřice CZ PAV V•111

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 V•149

Ing. František Kořínek - K+K, Praha 6 CZ PAV V•048

Ing. Ján Lupták - LUNIT, Zvolen SK PAV F•026

Ing. Jindřich Novotný - STARK CZ, Planá nad Lužnicí - Strkov CZ PAV V•056

Ing. Petr Říha, Mníšek pod Brdy CZ PAV V•090

ITALCOMMA Moravia, spol. s r.o., Rokycany CZ PAV V•043

Jaromír Horský, RH+, Praha 4 CZ PAV V•135

JEŘÁBEK - stroje s.r.o., Brno CZ PAV V•065

Jiří Mynař - strojírenská výroba, Ostrava - Bartovice CZ PAV V•040

Josef Mikulka, Šternberk CZ PAV F•011

Karned Tools s.r.o., Praha 9 CZ PAV V•053

Kesat a.s., Jihlava CZ PAV V•062

KGK Czech s.r.o., Praha 5 CZ PAV V•113

KINEX Measuring s.r.o., Praha 9 - Běchovice CZ PAV V•148

KOVO NOVÁK Jan Novák, Citonice CZ PAV V•028

Leitz-nástroje s.r.o., Praha CZ PAV V•061

Libor Najman, Hořovice CZ PAV F•025

LINAK C&S s.r.o., Majetín CZ PAV F•032

MAFELL AG, Oberndorf an Neckar DE PAV V•052

MAREK Industrial a.s., Brno CZ PAV V•138

Mendelova univerzita v Brně CZ PAV F•002

Mgr. Július Čurgali - JCC, Nitra SK PAV F•033

Mgr. Michal Bubik, BUBIK - ZWYRTEK s.f.o., Brno CZ PAV F•016

MIVOKOR s.r.o., Polná CZ PAV F•019

Moltech AH Kft., Röszke HU PAV V•034

MOTERS.CZ s.r.o., Praha 17 CZ PAV V•143
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Seznam vystavovatelů je aktuální podle stavu k 24. 8. 2015

Firma Stát Hala•číslo 
stánku

NEVA - TRADE s.r.o., Kardašova Řečice CZ PAV V•084

NEXNET, a.s., Kroměříž CZ PAV V•057

NOBIA, s.r.o., Banská Bystrica SK PAV V•026

OHRA Regalanlagen GmbH, Kerpen DE PAV V•058

PANAS, spol. s r.o., Praha 14 - Kyje CZ PAV V•067

Patráš - twd s.r.o., Banská Bystrica SK PAV F•028

Pavel Žůrek, Vizovice CZ PAV F•009

Petr Růžička, Prachatice CZ PAV V•137

PILANA Saw Bodies, Zborovice CZ PAV V•082

PILART s.r.o., Blansko CZ PAV V•006

Pilous - pásové pily, spol. s r.o., Brno CZ VP G•203

Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG, Creuzburg DE PAV F•036

POLYREY SAS, Baneuil FR PAV F•024

PREBENA CZ, Hlinsko CZ PAV V•037

PRES SK, s.r.o., Žilina SK VP G•202

První hanácká BOW spol. s r.o., Olomouc CZ PAV V•020

ROJEK prodej, spol. s r. o., Častolovice CZ PAV V•008

Rokof Jiří Fink, Rokycany CZ PAV F•031

SA Trade s.r.o., Praha 2 CZ PAV V•069

SAVA, spol. s r.o., Lysice CZ PAV F•010

SEMA GmbH, Wildpoldsried DE PAV V•054

Schneider Bohemia spol. s r.o., Líně CZ PAV V•047

Firma Stát Hala•číslo 
stánku

Silvi Nova CS, a.s., Praha 2 CZ PAV F•022

Silvi Nova Slovakia s.r.o., Zvolen SK PAV F•022

SOUKUP s.r.o., Praha 4 CZ PAV V•098

Společenstvo dřevozpracujících podniků v České republice, Jihlava CZ PAV V•141

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o., Praha 4 CZ PAV V•021

STM s.r.o., Říčany CZ PAV V•011

STÖRI MANTEL, s.r.o., okr. Vsetín CZ PAV V•096

SVDSZ - Svaz výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení, Svitavy CZ PAV V•140

ŠIMEK proficentrum s.r.o., Klatovy CZ PAV V•009

Šinar spol. s r.o., Praha 10 CZ PAV V•112

ŠPINAR - software s.r.o., Brno CZ PAV V•023

TEKMA, spol. s r.o., Brno CZ PAV V•092

Terrapolis s.r.o., Olomouc CZ PAV F•035

TKZ Polná, spol. s r.o., Polná CZ PAV F•013

TOS Svitavy, a.s., Svitavy CZ PAV V•095

Umakov CZ s.r.o., Říčany CZ PAV F•015

Vlček Jiří s.r.o., Stachy CZ PAV F•027

VYDONA s.r.o., Hulín CZ PAV V•075

WAtech a.s., Praha 5 CZ PAV V•024

Weto AG, Tittling DE PAV V•036

Wood Software s.r.o., Opava-Komárov CZ PAV V•087

ZWT s.r.o., Rousínov CZ PAV F•034
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Historie veletrhu 

WOOD-TEC vznikl v roce 1994 vyčleněním segmentu dře-
vozpracujících technologií z Mezinárodního strojírenského 
veletrhu. Od roku 1999, kdy získal garanci evropského sdru-
žení EUMABOIS, se stal součástí skupiny nejdůležitějších 
světových oborových prezentací a koná se každé dva roky. 
V roce 2015 se bude konat již 14. ročník tohoto významného 
veletrhu. 
WOOD-TEC je zařazen do prestižního veletržního kalen-
dáře evropského sdružení EUMABOIS – nejvýznamnějšího 
subjektu, působícího na světovém trhu dřevozpracujících 
technologií. Členy tohoto profesionálního sdružení je 13 ná-
rodních asociací s tisícovkou největších světových výrobců, 
zajišťujících více jak 60 % celosvětové produkce v dřevo-
zpracujícím průmyslu.
Dle EUMABOIS je WOOD-TEC hodnocen jako jeden 
z nejdůležitějších veletrhů v oblasti dřevozpracujícího 
průmyslu.

O veletrhu WOOD-TEC

V dnešní době je WOOD-TEC nejprestižnějším a klíčovým 
mezinárodním odborným veletrhem v oblasti zpracování 
dřeva ve střední a východní Evropě. 
WOOD-TEC představuje příležitost pro firmy v oboru předsta-
vit nové technologie, stroje, nástroje i produkty pro dřevozpra-
cující průmysl a oslovuje širokou cílovou skupinu odborných 
návštěvníků z regionu střední Evropy. Veletrhu se pravidelně 
účastní kolem 300 firem a prezentuje se zde více než 130 
světových značek.
WOOD-TEC je podporován a účastní se jej řada odborných 
svazů, sdružení a institucí České republiky (Svaz výrobců 
dřevozpracujících strojů a zařížení, Svaz dřevozpracujících 
podniků, Ministerstvo průmyslu ČR, Ministerstvo zemědělství 
ČR, Mendelova univerzita v Brně) 
Mediálními partnery veletrhu WOOD-TEC jsou významné 
odborné mediální domy nejen z České republiky, ale 
i ze zahraničí. Úzká spolupráce probíhá zejména se zeměmi 
jako je Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, 
Ukrajina, Rusko a řadou dalších.
Veletrh WOOD-TEC využívá silné značky, marketingová 
podpora probíhá dlouho před zahájením veletrhu i v jeho 
průběhu. Marketingová kampaň je cílená na více než 
10 tisíc odborných návštěvníků z databázových zdrojů 
pořadatele.



http://www.pilart.cz


http://www.hranipex.cz


http://www.iwtrend.sk


Dřevomateriál s.r.o. - prodejce PFL pro ČR

tel.: +420 465 611 611
tel.: +420 844 333 003
www.drevomaterial.cz/p�eiderer

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk www.drevomaterial.cz

ATRAKTIVNÍ KOLEKCE  
LAMINOVANÝCH DESEK
PFLEIDERER

Proč právě PFLEIDERER? 
Produkty pro profesionály!
 
Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.

Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.

Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.

Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Originální design pro Váš domov i kancelář

http://www.drevomaterial.cz/pfleiderer


Dřevomateriál s.r.o. - výhradní prodejce pro ČRDřevomateriál s.r.o. - výhradní prodejce pro ČR

tel.: +420 724 652 498
info@hranyabs.cz
www.hranyabs.cz

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk www.drevomaterial.cz

by

VYBERTE SI SVOU  
OBLÍBENOU TLOUŠŤKU!

LAIDEKER      
   

by by

Nábytkové hrany přesně  
dle Vašich požadavků

dub rijiji eka světlý S 3166 MX

jasan verona tmavý S 3159 WG

bodega S 3161 WG

Nábytkové hrany vyrobené ABS technologií 
– dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám. 

Kolekce                      špičkové ABS hrany za skvělé ceny  
od výrobce                      Industry Group. 

Více informací na www.hranyabs.cz

by

by

http://www.hranyabs.cz


DYNALOG – softvér na flexibilné projektovanie a plánovanie korpusov

Súčasťou softvéru je: 
• DYNAPLAN – ponúka rôzne možnosti projektovania korpusov a výber vhodných kovaní značky Blum 
• Konfigurátor výrobkov – rýchlo a jednoducho k správnemu výberu kovania prostredníctvom pripojenia internetu on-line

Ďalšie informácie o konfigurátore výrobkov a plnej verzii DYNALOG na stiahnutie sa dozviete na http://www.blum.com/sk/sk/02/40/10/

http://www.blum.com/sk/sk/02/40/10/


Sherwin-Williams Czech Republic spol. s.r.o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
tel.: +420 566 501 411 | fax: +420 566 520 310
info.cz@sherwin.com | www.sherwin-williams.eu

Dvoukomponentní PUR barvy 
na akrylové bázi

Světlostálá povrchová úprava 
dřevěného substrátu s vynikající 
chemickou a mechanickou odolností

Určeno pro kuchyně, koupelny, 
kancelářský a obývací nábytek

Odstíny dle přání zákazníka

Vysoký lesk
s kvalitními materiály Sherwin-Williams

http://www.sherwin-williams.eu


http://www.hetich.com


Udalosť
roka

Deň otvorených
dverí Démos trade
2015 v Bratislave

70%
25

24.9.2015  
od 9:00 do 16:00  
na Starej Vajnorskej 139.
Viac info na www.demos-trade.com

ZĽAVY  
PRE ÚČASTNÍKOV  

AŽ DO VYSTAVOVATEĽOV 
POPREDNÝCH 
SVETOVÝCH 

ZNAČIEK

OBČERSTVENIE
DARČEKY
HUDBA

ZÁBAVA A MNOHO 
ĎALŠIEHO...

PREDNÁŠKY  
UZNÁVANÝCH 
ARCHITEKTOV

ŠTVORKOLKY LUKOSTREĽBA

http://www.demos-trade.com


Sme tu pre Vás, aby sme Vám poskytli komplexný rad prie-
myselných lepidiel, servis a odborné poradenstvo v oblasti 
lepených spojov. 

V našom sortimente nájdete lepidlá pre drevársky, obalový, 
papierenský, polygrafický a automobilový priemysel.

Náš tím Vám vie ušiť lepidlo na mieru. Ušetríme tak Váš čas, 
ktorý by ste potrebovali pri hľadaní vhodného druhu a tipu 
lepidla.

Sme spoľahlivým partnerom pre riešenia v oblasti aplikácií 
priemyselných lepidiel a kvalitných lepených spojov.

Podľa konkrétnych potrieb výrobného procesu s ohľadom na 
konečný produkt Vám pomôžeme pri výbere správnych strojov 
a zariadení, ktoré Vám nainštalujeme priamo vo Vašej výrobe.

Snažíme sa, aby Váš výrobný proces bol čo najefektívnejší 
a konečný lepený produkt spoľahlivý a kvalitný.

AGGLU SK, s.r.o.
Dlžiny 1971, 039 01 Turčianske Teplice

tel.: +421 43 490 1717 - 8, fax: +421 43 490 1719 
e-mail: info@agglu.sk

www.agglu.sk

AGGLU Technology s.r.o.
Dlžiny 1971, 039 01 Turčianske Teplice

tel.: +421 43 552 66 51, fax: +421 43 490 1719
e-mail: info@agglutechnology.sk

www.agglutechnology.sk

DISPERZNÉ LEPIDLÁ (PVaC, PVoH, PSA, EVA)

TAVNÉ LEPIDLÁ NA VŠETKY APLIKÁCIE

• EVA - tavné lepidlá

• APAO - tavné lepidlá

• PUR - tavné lepidlá

TLAKOCITLIVÉ (PSA) - tavné lepidlá

METALLOCENE

GLUTÍNOVÉ (KLIHOVÉ) A TECHNICKÉ ŽELATÍNY

ČISTIACE PROSTRIEDKY

NAŠE PRODUKTY

WPR (oplášťovacie technológie):

• oplášťovanie okenných profilov  

(PVC, Al, drevo)

• oplášťovanie interiérových profilov z MDF, 

DTD, Al, PVC – fóliami z PVC, CPL, papier, PET, 

PP, ABS/PMMA a tak isto aj dýhou

• plošná laminácia MDF, DTD, PVC s Paper, CPL, 

PVC, PET, PP

TECHNOLÓGIE

http://www.agglu.sk
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Kdy že jsem to měl
naposledy dovolenou?

profit H200
... a hotovo

Okamžité INFO Tel:
00420 220 516 596
00420 733 538 153 
e-mail: info@felder-group.cz
Jáchymovská 721, 155 00  Praha 5
www.felder-group.cz
www.felder-group.sk

www.format-4.cz

http://www.ddl.cz
http://www.felder-group.cz


DM 9/2015

FLEXIBILNÍ OLEPOVÁNÍ

www.panas.cz top technologie od

AirFusion
- systém bezespárového lepení

Automatické přenastavení:
- tenké hrany, ABS 1 a 2 mm,
 nákližky 8 mm

Round X
- 2 motorový rožkovací agregát

3 systémy olepování:
- EVA/PUR/AirFusion

Olimpic K560 HP

Olimpic K560HP_Panas-rekl_Drevarsky magazin-17.7-OK-tisk.indd   1 10.8.2015   12:59:01

http://www.kili.cz
http://www.panas.cz
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// 10.-11. říjen 2015 //  9-17 hod

http://www.renolit.com
http://www.alles-rund-ums-holz.eu
http://www.savabrno.cz
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Máme riešenie pre každého

BRAS, s.r.o.
Andreja Hlinku 1283/19, 013 01 Teplička nad Váhom

tel.: 041 381 6049, e-mail: bras@bras.sk
www.bras.sk

A16 PUR 
univerzálny stroj pre olepovanie priamych i tvarových hrán
s max. hrúbkou dielca 200 mm 

BEE 
kompaktný automatický stroj na priame olepovanie
vhodný pre malú remeselnú výrobu,
hrúbka dielca 45 mm, hrúbka hrany 0,4 - 3 mm

FAST
séria automatických strojov s rôznym stupňom výbavy
vhodná pre remeselnú i priemyselnú výrobu,
hrúbka dielca 60 mm, hrúbka hrany 0,4 - 6 mm

SMART
modelová rada s veľmi tuhou konštrukciou
a vysokým stupňom automatizácie,
hrúbka dielca 80 mm, hrúbka hrany 0,4 – 12 mm

RAPID Rx
séria určená pre veľkú priemyselnú výrobu
s max. hrúbkou dielca 120 mm,
hrúbkou hrany 0,4 – 20 mm, posuvom 20 m/min.
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http://www.bras.sk
http://www.okentes.cz
http://www.foxinterier.cz
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Nový kapovací systém od firmy Festool:
mobilní, přesný a efektivní

Firma Festool rozšiřuje svůj aktuální program 18V akumulátorového 
nářadí o nový kapovací systém – novou akumulátorovou okružní 
pilu HKC 55 s novou kapovací lištou FSK, který se vyznačuje 
přesnou prací se dřevem bez závislosti na elektrické síti. 

K mobilitě pily HKC 55 přispívá kromě vysoce výkonného 
5,2Ah akumulátoru vyvážené rozložení hmotnosti a práce 
s novou kapovací lištou FSK. Bezuhlíkový motor EC-TEC 
v kombinaci s 18V lithium-iontovým akumulátorem posky-
tuje maximální řezný výkon a umožňuje rychlý postup prá-
ce. Celkově optimální, mobilní kapovací systém pro přesné 
řezy – zejména při práci na lešení a na střeše. Rychlouzávěr 
umožňuje rychlé spojování a odpojování okružní pily a kapo-
vací lišty. Kapovací lišta je vybavená dorazovým systémem, 
který umožňuje opakované úhlové řezy od 0° do 60° v obou 
směrech. Nová akumulátorová okružní pila je mimořádně 
mnohostranná, protože se kromě toho hodí na osvědčenou 
vodicí lištu Festool. Díky kombinaci jednoduchého nastavení 
hloubky řezu v krocích po jednom milimetru a přídavné funkci 
zanoření lze snadno, pohodlně a přesně provádět také po-
norné řezy s přednastavenou hloubkou řezu. 
Firma Festool obvyklým způsobem zohlednila při vývoji as-
pekt ergonomie také u nové pily HKC 55. Robustní a záro-
veň lehké díly z hořčíkové slitiny přispívají k malé hmotnosti. 
Vyvážené těžiště kromě toho zabezpečuje při mobilním po-
užití na stavbě práci bez únavy. 
Pro maximální řezný výkon a zároveň vysokou kvalitu řezu na-
bízí Festool tři nové pilové kotouče, speciálně přizpůsobené 
pro HKC 55. 

Novou okružní pilu lze 
obdržet jako atraktiv-
ní startovací soupra-
vu s akumulátory, 
nabíječkou a pří-

slušenstvím. 
 

Pro řemeslné provozy, které již s akumulátorovým progra-
mem Festool pracují, doporučujeme základní variantu se 
samotným nářadím v Systaineru. Lze tak používat stávající 
akumulátory a nabíječky. Pro HKC 55 platí samozřejmě také 

všechny služby balíčku SERVICE all-inclusive – také 
pro dokoupené akumulátory a nabíječky. 

Nový kapovací systém HKC 55 
lze zakoupit ve specializo-

vaných prodejnách. 
Další informace 

k nové pile naj-
dete na www.

festool.cz/hkc.

Nová akumulátorová okružní pila 
HKC 55 s novou kapovací lištou FSK

Vyvážené těžiště pily HKC 55 zabezpečuje při mobilním použití 
na stavbě práci bez únavy

http://www.festool.cz/hkc


Zaregistruj stroj FESTOOL a získej důležité výhody! www.festool.cz

Přinést. Nasadit. Čistě uříznout.
Nový kapovací systém – akumulátorová okružní pila 
HKC 55 s lištou FSK

Aktuální program 18V akumulátorového nářadí se rozšířil o nový kapovací 
systém, který je nezávislý na elektrické síti. Okružní pila HKC 55 má vysoce 
výkonný 5,2 Ah lithium-iontový akumulátor, bezuhlíkový motor EC-TEC 
poskytuje maximální řezný výkon a rychlou práci. Kapovací lišta umožňuje 
opakované úhlové řezy od 0° do 60° v obou směrech. V krocích po jednom 
milimetru lze přesně provádět ponorné řezy s přednastavenou hloubkou 
řezu. Spojení okružní pily s lištou zajišťuje rychlouzávěr. Kapovací systém 
je ideální při práci na lešení a na střeše. Zavolejte svému poradci FESTOOL 
nebo navštivte stránky www.festool.cz

9442-Festool-inzerce A4_drevarsky magazin 2015.indd   1 17.8.2015   12:30:34

http://www.festool.cz/hkc
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http://www.egger.cz
http://www.egger.cz
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RAUVISIO brilliant je možné objednať 
ako zalisované MDF dosky s rozmermi 
2800 x 1300 mm v hrúbkach 16, 18 
a 20 mm alebo ako samostatný lami-
nát a farebne zladený protiťah v hrúbke 
0,8 mm. V ponuke je 13 farebných pre-
vedení a 2 varianty vyhotovenia – ako 
jednostranný lesk s protiťahom a oboj-
stranný lesk. 
Systém doplňuje program nábytkových 
hrán RAUKANTEX mirror gloss špeciál-
ne vyvzorovaný k RAUVISIO brilliant 
vrátane hrán v laserovom prevedení. 

Výhody RAUVISIO brilliant

 Trvalo odolný proti UV-žiareniu
 100% flexibilita – vzájomne zladené 
lamináty, hrany a protiťahy 

 Garancia špičkovej kvality vysokolesk-
lého povrchu a lesku

 Dokonalý optický dizajn v spojení s la-
serovou hranou – lesk zo všetkých 
strán

 Kompletný skladový program na jed-
nom mieste

 Technické poradenstvo a servis

RAUVISIO brilliant: 
vysoký lesk v novej dimenzii

Spoločnosť REHAU prináša novú generáciu laminátov vo vysokom 
lesku teraz v novej povrchovej úprave so zvýšenou odolnosťou proti 
poškriabaniu – Anti scratch. Nové vysokolesklé lamináty použité 
ako povrch čelných nábytkových plôch umožňujú vytvorenie jedi-
nečného dizajnu nábytku a interiéru.  

Bližšie informácie na: 

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

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

http://www.rehau.sk
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S novou technologií WEINIG 
efektivněji k vyšší přidané hodnotě

Divize WOOD akciové společnosti MATRIX z Třebešova se specializuje mimo jiné na 
pořez modřínové a dubové kulatiny. Disponuje dvěma pilami a komorovými sušárna-
mi řeziva. Její prioritou ale není prodávat materiál, nýbrž finální výrobky s vysokou 
přidanou hodnotou. Od ledna letošního roku proto spustila do provozu novou tech-
nologii na výrobu tzv. hoblovaného sortimentu, jako jsou modřínové fasádní obkla-
dy, venkovní terasové podlahy nebo dubové interiérové podlahy. Technologii tvoří 
především profilovací a optimalizační linka WEINIG, umístěná v nových výrobních 
prostorách zbudovaných v rámci dvou projektů s celkovými investičními náklady 
přes 90 mil. Kč, spolufinancovaných z Operačního programu Podnikání a inovace.

Důvodem pro pořízení nové linky byl ros-
toucí zájem trhu o finální produkty a s tím 
související snaha o rozšíření sortimentu 
a o zvýšení a zefektivnění výroby. „Tento 
sortiment jsme až dosud vyráběli na jed-
notlivých starších strojích. Díky nové vý-
robní lince od společnosti WEINIG se 
produktivita a zároveň i kapacita výro-
by ztrojnásobila,“ hodnotí její půlroční 
provoz ředitel divize WOOD Ing. Martin 
Machů a dodává, že významnou roli 
z hlediska prodeje má i samotná tech-
nologie. „Značka WEINIG má ve světě 
z hlediska kvality vysoké renomé a takto 

je vnímána i našimi zákazníky. Argument, 
že náš sortiment vyrábíme na strojích 
WEINIG, má proto u našich odběratelů 
velkou váhu.“
Novou technologii WEINIG, kterou na 
základě výběrového řízení dodala zastu-
pující společnost pro Českou republiku 
AXIMA MORAVA z Kopřivnice, tvoří sa-
mostatně stojící rozmítací pila RAIMANN 
VarioRip 310 a profilovací a optimalizační 
linka. Ta je koncipovaná tak, aby umož-
ňovala v optimalizačním režimu zpraco-
vávat materiál v délkách od 40 cm do 
5 m a v režimu pouze hoblování/profilo-
vání materiál délky až 12 m. Max. šířka 
a výška materiálu je 260 a 200 mm.

Linku tvoří následující moduly:
 hydraulická zvedací plošina
 vkládací příčný dopravník

 sedmivřetenová čtyřstranná frézka 
WEINIG Powermat 1200

 vysouvač a příčný dvouetážový řetě-
zový dopravník se značením vad

 optimalizační zkracovací pila DIMTER 
OptiCut S 90 Speed

 třídicí dopravník s vyrážeči
 drtič dřevního odpadu REINBOLD

Příprava materiálu

Matrix WOOD, jak bylo zmíněno v úvodu, 
v rámci hoblovaného programu zpraco-
vává vlastní řezivo, které je na požadova-
né vstupní rozměry nařezáno již na pile, 
v této podobě je vysušeno v komorových 
sušárnách a po aklimatizaci v meziskla-
du dopravováno k profilovací lince. Část 
zpracovávaného materiálu je však v zá-
vislosti na vyráběném sortimentu nutno 

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Z hráně, uložené na hydraulické zvedací plošině, obsluha ručně nakládá řezivo na vkládací dopravník čtyřstranné frézky. Lidský 
faktor je zde důležitý především kvůli určení kvality pohledové strany

http://www.aximamorava.cz
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přeomítnout či rozmítnout na jiný šířkový rozměr. K tomuto účelu 
je používána rozmítací pila RAIMANN VarioRip 310 s průchozí 
šířkou až 1100 mm (maximální šířka materiálu) při maximální 
rozteči pilových kotoučů 310 mm (řezná šířka). Patentovaný 
upínací systém QuickFix umožňuje rychlé přestavení roztečí 
pilových kotoučů. Maximální bezpečnost obsluhy garantuje 
taktéž patentovaný systém SafetyPlus proti zpětnému vrhu. 

Profilování

Přivezená hráň s řezivem je vysokozdvižným vozíkem umístěna 
na hydraulickou zvedací plošinu, odkud obsluha profilovacího 
centra přemísťuje materiál na příčný vkládací dopravník. Ten 
jednotlivé desky plynule posouvá do čtyřstranné frézky WEINIG 
Powermat 1200 osazené sedmi vřeteny. Sedmé vřeteno je 
univerzální, otočné o 360°, takže může materiál opracovávat 
pod různými úhly a vytvářet tak profily, kterých při pravoúhlém 
uspořádání hřídelí nelze dosá hnout. Frézka má frekvenčně re-
gulovanou rychlost posuvu v rozmezí 5–36 m/min.
Součástí čtyřstranné frézky je také zařízení OptiControl pro 
optické měření nástrojů a tím získání hodnot pro jejich správné 
nastavení ve stroji. Naměřené údaje jsou elektronicky přene-
seny do řídicího softwaru frézky, který podle nich automaticky 
nastaví nástroje do správné pozice tak, aby i po přebroušení 
nástrojů zůstal zachován požadovaný tvar a rozměr profilu.  

Čtyřstranná frézka WEINIG Powermat 1200 je osazena sedmi 
vřeteny. Sedmé vřeteno je otočné o 360°, takže umožňuje 
vytvářet i složitější profily

Obsluha u příčného dopravníku vyhodnotí kvalitu ohoblované-
ho dílce a rozhodne o jeho dalším zpracování na zkracovací 
optimalizační pile

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

http://www.aximamorava.cz
http://www.weinig.com
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Odpadá tak časově náročné seřizování 
poloh nástrojů, což jednak zvyšuje pro-
duktivitu a jednak šetří materiál. Optická 
metoda oproti mechanickému snímání 
nabízí navíc možnost zobrazení ostří 
nástrojů „pod lupou“ díky několikaná-
sobnému zvětšení, a je proto přesnější.

Zkracování

Opracovaný materiál odchází ze čtyř-
stranky na výstupní pásový dopravník. 
Z něho je bočním vysouvačem pře-
místěn na příčný řetězový dvouetážový 
dopravník a přesunut k obsluze, která 
rozhodne o jeho dalším zpracování z hle-
diska jakosti. Buď celý kus beze změ-
ny pustí dál k optimalizační pile, nebo 
předtím barevnou fluorescenční křídou 
označí vady, jež je třeba vymanipulovat. 
Zároveň vyznačí i jakostní kategorii, do 

které je každý výsledný kus zařazen. 
Dále materiál putuje k optimalizační 
zkracovací pile DIMTER OptiCut S 90 
Speed, která nabízí vysokou přesnost 
řezu a snadnou obsluhu při vysoké pro-
duktivitě. Optické čidlo, umístěné na 
posouvači dílců, zaznamená veškerá 
označení křídou a informace odešle do 
řídicí jednotky pily. Ta automaticky vyhod-
notí přicházející materiál a buď ho pouze 
oboustranně zakrátí, nebo vymanipuluje 
vady a materiál přesně zakrátí na dílce 
s délkami nastavenými v programu, kte-
ré jsou následně automaticky dopravová-
ny třídicím dopravníkem k vyrážečům. Ty 
pak vytřídí dílce podle označené kvality 
a délek do příslušné pozice na skluzném 
stolu, odkud je obsluha odebírá a skládá 
na připravené palety.
Vymanipulované vady a materiál ozna-
čený jako odpad jsou rozřezány na 

krátké kusy a tyto odřezky jsou příčným 
pásovým dopravníkem dopravovány do 
zásobníku drtiče REINBOLD a násled-
ná sypká frakce odsávacím potrubím 
do sila.

Ukázka z hoblovaného programu společnosti MATRIX

Profilovací a optimalizační linka WEINIG: vlevo zkracovací pila OptiCut S 90 Speed, vpravo drtič dřevního odpadu REINBOLD, 
směrem dozadu příčný dopravník a čtyřstranná frézka Powermat 1200, zcela vzadu vpravo rozmítací pila VarioRip 310

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

http://www.aximamorava.cz
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Elegantný LASER verzus 
HORÚCI VZDUCH – iný pohľad

V Drevárskom magazíne 7-8/2015 vyšiel reklamný článok o technológii airTec. Dovolíme si čitateľom 
podať iný obraz o „horúcom vzduchu“ (Hot-air-system). Keď navštívite stránku www.schugoma.de, 
s prekvapením zistíte, že je to celé ináč.

Systém Schugoma

Nahriatie funkčnej vrstvy laserovej hrany 
sa uskutočňuje horúcim vzduchom, 
ktorý má patentovaný nemecká spoloč-
nosť Schugoma pod názvom Kanten 
King. Podľa jej riaditeľa Christofa 
Schulteho-Göbela firma Schugoma 
dodáva tento systém takmer všetkým 
výrobcom olepovačiek hrán, alebo ho 
vyrábajú v licencii. Výrobcovia olepova-
čiek ponúkajú tento systém pod svojim 
názvom, ako je napr. airTec, airForce, 
airMotion alebo airJet systém vo firme 
HOLZ-HER. Všetky tieto systémy pra-
cujú na rovnakom princípe a vyznačujú 
sa technickými parametrami, ktoré sú 

energeticky náročnejšie ako laserové 
systémy. Energetická náročnosť sa pre-
javuje najmä vyššou spotrebou zohriate-
ho stlačeného vzduchu potrebného na 
aktiváciu funkčnej vrstvy laserovej hra-
ny, v priemere je to 900–1500 l/min. 
Spotreba elektrickej energie je na úrovni 
do 11,0 kW, ktorá je závislá na výške 
olepovaného dielca, type olepovanej la-
serovej hrany a rýchlosti posuvu dielca. 
Systém Schugoma, t.j. systém horú-
ceho stlačeného vzduchu, vytvára pri 
aktívnej činnosti nahrievacieho agregá-
tu hluk, ktorý dosahuje 88 až 100 dB. 
Počas práce systému vznikajú aj straty na 
energiách spojené s medzerami medzi 
dielcami. Ak chce výrobca kontinuálne 
pracovať, musí byť systém stále nahriaty, 
pretože neumožňuje aktiváciu a deaktivá-
ciu medzi jednotlivými dielcami, ako je to 
napríklad pri diódových a laserových sys-
témoch. Ak je systém aktívny, potrebuje 
dodávať stlačený vzduch, čo znamená 
vyššie energetické nároky a náklady.

Veľmi dôležitý údaj je, že držiteľ patentu 
Schugoma ponúka aj dodatočné inšta-
lovanie „horúceho vzduchu“ na všetky 
typy olepovačiek. Musíte vždy počítať 
s investíciou približne 40 000 € a všet-
kými vlastnosťami „horúceho vzduchu“. 
Stlačený vzduch je najdrahšie médium 
v prevádzke. Podľa spoločnosti Festo 
cena 1Nm3 stlačeného vzduchu je 2,5 
eurocenta (viď tabuľka č. 1).

NIR systém

Technologická odpoveď na „horúci vzduch“ 
prišla od firiem HOLZ-HER GmbH a IMA 
Klessmann GmbH Nemecko. HOLZ-
HER predstavil v roku 2012 NIR systém 
(www.holzher-nullfuge.de) v cenovej 
úrovni cca. 30 000 € a rôznymi výho-
dami (viď tabuľka č. 1).
Čo je NIR systém? (NIR = near infra-
red radiation = žiarenie blízke infračer-
venému) NIR modul aktivuje funkčnú 
vrstvu laserových hrán, či už koextru-
dovaných, postkoextrudovaných alebo 
s nanesenou funkčnou vrstvou cez sve-
telné diódy, ktorých žiarenie sa pohybu-
je vo vlnovej dĺžke lasera. Znamená to, 
že v momente prechodu hrany cez akti-
vačný agregát s označením Ltronic, sa 
aktivujú svetelné diódy, ktoré nahrievajú 
vrstvu hrany, ktorá je následne pritlače-
ná k dielcu a vytvorí spojenie s nulovou 
lepenou škárou. Vlnová frekvencia sa 
blíži k frekvencii diódového lasera.
NIR modul v Ltronic agregáte elektro-
nicky riadi aktiváciu diód a pracuje len 
vtedy, pokiaľ sa v agregáte nachádza 
hrana a je okamžite po zapnutí plne 
k dispozícii pre prácu stroja.
Navyše technológiu Ltronic dodáva 
spoločnosť HOLZ-HER vždy v kombi-
nácii s technológiou tenkostenného na-
nesenia vrstvy lepidla na hranu s názvom 
Glu Jet. Glu Jet nanášací agregát je do-

Autor: Ing. Pavol Král
KRÁL s.r.o., Žilina
Kontakt: pavol@kral-zilina.sk
Foto: archív HOLZ-HER

Systém 

výrobca

Horúci 
vzduch 

Schugoma

NIR vrátane 
Glu Jet 

HOLZ-HER

IMALUX

 IMA

Glu Jet 

HOLZ-HER

Cena (€) 40 000 30 000 60 000 štandard

Čas predhriatia (min.) 20 žiadny žiadny 3,5

Spotreba vzduchu (l/min.) 900–1500 žiadna žiadna žiadna

Hluk (dB) 88–100 žiadny žiadny 50

Náklady na energie 
na 1 smenu (€)

19 3 5 1,5

Ohrev okolia áno nie nie nie

Riadenie systému s oneskorením priame priame priame

Turbulencia častíc v stroji áno nie nie nie

Posuv (m/min.) 20 (30) 20 20 25

Výška olepovania (mm) 65 45 48 80

Tabuľka č. 1 Porovnanie systémov olepovania nábytkových hrán

http://www.kral-zilina.sk
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dávaný ako výmenná stanica za Ltronic, 
pričom výmena agregátov trvá do dvoch 
minút. 
Táto technológia je prvým krokom k do-
siahnutiu opticky nulovej lepidlovej škáry 
pri použití PUR lepidla. PUR lepidlo je 
nanášané na hranu v tenšej vrstve ako 
klasické EVA lepidlo, je vysoko odolné 
proti vode a teplu a je rovnako odolné aj 
proti chemikáliám. PUR lepidlo je dodá-
vané aj napr. v bielom farebnom odtieni, 
čo umožňuje v spojení s nanesením ten-
kého filmu lepidla na hranu dosiahnuť 
tzv. optickú nulovú škáru bez využitia 
laserovej hrany. 
Glu Jet hybrid technology s nanesením 
tenkého filmu lepidla vám prináša:

 doba nahriatia systému len 3,5 min. 
 nízka spotreba energie
 možnosť využívať PUR lepidlo vo forme 
patrónov alebo granulátu bez použitia 
prídavnej špeciálnej vaničky na PUR 
lepidlo

 možnosť rýchlej zmeny farby lepidla 
 optická nulová škára s PUR lepidlom 
= alternatíva k laserovým hranám

 nedostižná flexibilita s hybridnou tech-
nológiou

 HOLZ-HER pracuje s PUR lepidlami 
pre dosiahnutie optickej lepenej škáry 
v štandarde – žiadne „špeciálne rieše-
nia“

Za účelom vysoko flexibilnej stránky vý-
roby sú stroje Lumina 15-kovej rady vy-
bavené presnými agregátmi pre možnosť 
zmeny tvaru opracovania na frézovacích, 
tvarovacích a cidlinových agregátoch vo 
forme multifunkčného paketu.
Dôležitým prvkom výbavy strojov HOLZ-
HER vybavených Ltronic systémom je 
aj tzv. knižnica laserových hrán, v kto-
rej sú uložené všetky potrebné dáta pre 
presné automatické nastavenie para-
metrov stroja. 

Systém IMALUX

IMA v roku 2015 predstavila systém 
IMALUX (www.ima-handwerk.de). 
IMALUX je laserový systém v cenovej 
úrovni 60 000 € so všetkými výhodami 
lasera (viď tabuľka č. 1).

Tu by sme ukončili iný pohľad na „horúci 
vzduch“ jednoduchým konštatovaním: 
Život vytvára vždy protiváhu a dnes stačí 

otvoriť internet alebo jednoducho nám 
zavolať. My vás pozývame na testo-
vanie vášho materiálu a nášho lasera 
NIR a Glu Jet do závodu HOLZ-HER, 
ktorý je vzdialený len 3 hodiny cesty 
autom z Bratislavy. Tí, ktorí tam boli, sa 
presvedčili, že svetový trend v techno-
lógiách olepovania pre malé a stredné 
podniky dnes udáva HOLZ-HER a pre 
priemyselné podniky IMA. 
V tomto článku nebudeme ďalej porov-
návať priemyselné systémy laserového 
olepovania IMA, ktoré sú v cenovej 
úrovni nad 120 000 € a majú viaceré iné 
technické a technologické vlastnosti.

Záver

Budúcnosť lepenej škáry na nábytko-
vých dielcoch teda nie je podľa nás 
v horúcom vzduchu, ale v laserových 
systémoch, ktoré sú dnes dostupné aj 
malým a stredným firmám vďaka moder-
nej LED technológii. 
Pozývame vás na medzinárodný veľtrh 
pre drevospracujúci a nábytkársky 
priemysel WOOD-TEC Brno v dňoch 
20. – 23. 10. 2015 v Brne, kde bude 
stroj HOLZ-HER LUMINA s jednotkou 
NIR a Glu Jet vystavovaný. 
Dvakrát meraj a raz strihaj!

KRÁL s.r.o.
Predmestská 83
010 01 Žilina
Bezplatná infolinka: 0800 12 12 11
tel.: 041 72 411 52
e-mail: info@kral-zilina.sk
www.kral-zilina.sk

Hybridná technológia Glu Jet umožňuje 
využívať PUR lepidlo vo forme patrónov 
aj granulátu

Multifunkčný paket umožňujúci zmeny tvaru opracovania na frézovacích, tvarovacích 
a cidlinových agregátoch

HOLZ-HER dodáva technológiu Ltronic vždy v kombinácii s technológiou Glu Jet, 
pričom výmena agregátov trvá do dvoch minút

http://www.kral-zilina.sk
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CNC obráběcí centra HOUFEK

Společnost Houfek a.s., byla založena Jaroslavem Houfkem v roce 
1991. Původně působila jako malá dílna na výrobu jednoduchých 
dřevoobráběcích strojů. Technická jedinečnost, originalita a kvalita 
zpracování vyvolává zvyšující se poptávku po strojích HOUFEK na 
českém trhu a postupně i v zahraničí.

Rostoucí zájem o stroje vedl nejenom ke 
zvětšení objemu výroby, ale také k syste-
matickému rozšíření výrobního sortimen-
tu. Dnes je společnost HOUFEK, a.s., 
sídlící v Golčově Jeníkově, na samé hra-
nici kraje Vysočina, největším výrobcem 
dřevoobráběcích strojů a také předním 
výrobcem a dodavatelem technologií 
CNC obrábění na českém i slovenském 
trhu.
Protože společnost disponuje vlastním 
vývojem, výrobou i provozem, na po-
žadavek zákazníka i vývoj trhu tak ope-

rativně reaguje svojí flexibilitou, schop-
ností navrhnout a vyrobit na klíč výhodné 
technické, technologické a ekonomické 
řešení špičkové kvality.
CNC obráběcí centra HOUFEK jsou 
určena pro tříosá a pětiosá obrábění 
širokého spektra materiálů. Stroje na-
cházejí uplatnění v oblastech, jako jsou 
například výroba forem modelů, obrábě-
ní a ořez plastů, kompozitních materiálů, 
pryskyřic, dřeva a obrábění hliníku – 
čímž kompletně obsáhnou výrobní obo-
ry pro automobilový, letecký, námořní 

a slévárenský průmysl. Kompaktní ob-
ráběcí centrum PROFORM je určeno 
pro plošné a tvarové obrábění, frézování 
a vrtání. Uplatňuje se zejména v oboru 
slévárenství při výrobě forem, při obrá-
bění modelů, ale zároveň i při obrábění 
kompozitů, hliníku, plastů nebo dřeva. 
Jedná se o velmi dynamický stroj s níz-
kými provozními náklady, maximální pro-
duktivitou a optimální pořizovací cenou. 
Stroj je možné přesně modelovat pro in-
dividuální potřeby zákazníka, který může 
volit z široké nabídky příslušenství.

 Je v základním provedení tříosé  a pětiosé dřevoob-
ráběcí centrum s konzolovým nebo rastrovým 
stolem a automatickou výměnou nástrojů. Stroj je 
určen pro výrobu nábytkových dílů, okenních rámů, 
dveří, schodů, schodnic, součástí interiérů apod. do 
výšky obrobku 150 mm. 

CNC  ORION  

HOUFEK a. s. / Obora 797 / Golčův Jeníkov  582 82 

Největší výrobce 
dřevoobráběcích strojů 

a CNC obráběcích center 
v České republice.

  

www.houfek.com
569 430 700

houfek@houfek.com

TŘÍOSÉ A PĚTIOSÉ 
DŘEVOOBRÁBĚCÍ 
CENTRUM

Zdvih osy z :                                                                                            
z = 250 mm

Pracovní stůl :
3200 x 1250 mm

Vakuová pumpa :
100 m³/hod.

Elektrovřeteno :
9 kw (S6) , 24 000 ot./min. , 
HSK F63

X3/X5

Vrtací hlava :
16 l (12+2+2)

Řízení : 
Siemens Sinumerik 840 D-SL

Ručne přestavitelné konzole :
6ks

Software :
CAM  NC - HOPS  

http://www.houfek.com
http://www.houfek.com
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Dopřejte i vy svým zákazníkům 
okna bez údržby

Plast či dřevo? Otázka, která trápí snad každého zájemce o okna. Jsou lidé, kteří se jednoznačně 
dívají pouze na cenu. Pro ně je volba jasná. Jsou ale i lidé, kteří citlivě vnímají jiné hodnoty. Vnímají 
okna jako investici. Ta zůstává investicí pouze v případě, že okna budou použitelná delší dobu. 
Marketingovou snahou „plastové“ lobby se podařilo přiřadit velkou váhu nejcitlivějšímu místu dře-
věných oken – povrchové úpravě (PÚ). Své produkty upřednostňují pod zdánlivou výhodou jejich 
bezúdržbovosti. Rozdíl v životnosti ještě čas ani v jednom případě řádně neprokázal. Máme pro vás 
řešení, které odsouvá toto marketingové tvrzení na vedlejší kolej. Nutná údržba oken je minulostí. 
Přitom však nadále zůstává v platnosti: „Kdo se stará, má“.

V posledních letech byli vývojoví pracov-
níci firmy ADLER zaměstnaní hledáním 
a vývojem produktů, které mohou nabíd-
nout více. Tak se zrodil HighRes®, který 
v sobě spojuje jedinečnou technologii 
uplatňující nejnovější poznatky vědy 
a techniky. Technologii, která přines-
la na trh i PÚ oken, která vyhrává boj 
s časem.
Po 6 letech vývoje, za spolupráce s vel-
kými producenty pryskyřic a předními 
evropskými vývojovými ústavy, vyvinul 
ADLER nový systém ochrany dřeva v ex-
teriéru. Jedná se o systém PÚ, přičemž 
každý produkt (impregnace, mezivrstva, 
vrchní vrstva) splňuje svou speciální funk-
ci. Celkem tyto produkty vytvoří lakový 
film, který je extrémně odolný a transpa-
rentní, měkký na dotek a trvanlivý tak, jak 
jsme si to před nedávnem ani neuměli 
představit. Jedinečnost tohoto systému 
spočívá v používání inovační ochrany, 
která výrazně prodlužuje životnost PÚ. 
Díky ní na základě prvních zkoušek do-
kážeme jako výrobce garantovat 10 let. 
A to pouze při dodržení standardních 

a uznávaných postupů při výrobě oken 
a jejich PÚ. Bez dalších podmínek 
a zbytečné administrace.
Neméně důležitá je i oku lahodící este-
tika, stejnobarevnost povrchů a jedno-
duchá zpracovatelnost celého systému 
ve třech krocích, přesně tak, jak ji od 
firmy ADLER znáte dosud.

Jednoduše, rychle, esteticky 
= 3vrstvý systém

Základem je základ:
Všechny máčecí impregnace HighRes® 
obsahují ve svých organických pojivech 
speciální přísadu, která zabraňuje oxi-
dačním procesům ligninu, tedy zešed-
nutí dřeva.
Impregnační základ: Aplikací má-
čením nebo poléváním zajistíte plnou 
biocidní ochranu oken bez jakékoliv po-
třeby předzákladu. Impregnační základ 
tak plní trojí funkci. Dřevo je chráněno 
proti modrání a dřevokazným houbám 
dle EN 113 a EN 152. Použitím mine-
rálních pigmentů a oxidů kovů umož-

ňuje rovnoměrnou aplikaci PÚ, která je 
světlostálá. Životnost měkkých složek 
dřeva zvyšují mikromolekuly, které pro-
nikají do hloubky dřeva, stabilizují lignin 
a zabraňují tak oxidačním procesům.

Zaizolování kolem dokola:
Jako mezivrstva se používá Intermedio 
HighRes®. V produktech Intermedio se 
používá nové pojivo, které vykazuje opti-
mální účinek vůči tekoucí vodě a součas-
ně si zachovává vysokou paropropust-
nost. Existuje ve 3 provedeních podle 
oblasti použití. Slouží na zaizolování 
výrobku kol dokola. Nejpoužívanějším 
způsobem aplikace v závislosti na dře-
vině je máčení.

Vrchní lazura – Bezpečnost a este-
tika:
Vrchní vrstva, silnovrstvá lazura 
HighRes® byla vylepšená přidáním no-
vých, podstatně déle účinných organic-
kých UV pohlcovačů. Běžné UV pohlco-
vače přeměňují UV záření na neškodné 
tepelné záření. Tímto způsobem se však 
postupně spotřebovávají a časem jsou 
neúčinné. Nová generace vysokohod-
notných UV pohlcovačů použitých v sys-
tému HighRes® je však prokazatelně 
déle stabilní.
Po provedení mnoha interních i exter-
ních testů se jednoznačně prokázalo, že 
systém HighRes® má vysokou životnost. 
Vyplývá to z výsledků urychlených testů 
v nezávislých institutech v Rakousku, 
Německu a Itálii. Následující obrázek 
ukazuje změnu PÚ nejsvětlejšího odstí-
nu po 2016hodinovém cyklu v zařízení 

Funkční princip celého systému HighRes®

http://www.adlercesko.cz
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Adler Česko s.r.o.
Pražská 675/10, 642 00 Brno – Bosonohy

tel. +420 731 725 957 • fax +420 549 213 229
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pro perfektní
vzhled Vašich
oken
garantovaných
10 let i bez
údržby

šetří Váš čas 
a peníze

  

Nelžeme! Opravdu je už nemusíte ošetřovat…

na simulaci povětrnosti. 2016 hodin 
v tomto testu představuje přibližně 6 let 
volného působení povětrnosti. Dokonce 
i po dvojnásobném čase působení byly 
změny na PÚ nepatrné.
Mnohaletý vývoj, výsledky dlouhodobých 
testů a již pět let používání tohoto systé-
mu v praxi nám umožňuje nabídnout vám 
– výrobcům dřevěných oken – a pros-
třednictvím vás i konečným zákazníkům 
povrchovou úpravu bez nutnosti údržby. 
Dnešní moderní svět má rád pohodlnost. 
Nabídněte proto vašim klientům dřevěná 
okna bez kompromisů. Převratný systém 
povrchové úpravy HighRes® vám dává 
možnost odlišit se od své konkurence 
a přinést svým zákazníkům něco víc.

Zajímá vás něco dalšího o systému 
HighRes®? Kontaktujte nás! K dispozici 
je tým technických specialistů, který má 
zkušenosti s lakováním pomocí stříka-
cích robotů na plně automatických lako-
vacích linkách. Technologii HighRes® 
používá nově na své automatické lako-
vací lince firma Slavona ze Slavonic. 

Povrchová úprava HighRes® 
na automatické lince VIDALI

Povrchová úprava celého výrobního 
sortimentu probíhá na plně automati-
zované robotizované lakovací lince pro-
jektované a implementované ve spolu-
práci firem VIDALI Finisching a Erboli 
Engineering. Celý proces nanášení 
povrchové úpravy je řízený výpočetní 
technikou, která pečlivě hlídá aplikaci 
povrchové úpravy. Tento proces je pak 
rozdělen do tří fází:

 Flutování základní barevné impregna-
ce TIG HighRes® ve flutovací kabině. 
Tento způsob impregnování je v sou-
časnosti nejlepší možná aplikace 
barevné impregnace. Flutovací 
kabina zajistí naprosto dokonalé 
a rovnoměrné základování každého 
milimetru okenního dílce. Toto vše 
se děje bez nutnosti kontaktu lidské 
ruky. Jednotlivé prvky jsou zavěše-
né na automatické posuvné dráze 
a okno pak dále projíždí tzv. „vytíka-
cí zónou“, kde dojde k dokonalému 
stečení přebytečné impregnace. 
Dále pak vjíždí do sušicího tunelu, 
kde dochází k náběhovému konden-
začnímu sušení.

 Flutování mezivrstvy Intermedio 
HighRes®. Tato mezivrstva ochrání 
výrobek před vlhkostí a zajistí doko-
nalou přilnavost lakového filmu.

 Po sušení v sušicím tunelu dojde 
k operaci mezibroušení a takto připra-
vené dílce dopraví automatická linka 
do kabiny stříkacího automatu, kde se 
5 trysek společně s elektrostatickým 
nábojem postará o poslední fázi, a tou 

je dokonalé finální lakování. Výhodou 
kombinace elektrostatického náboje 
a stříkacího automatu je ve výsledku 
dokonalá rovnoměrná vrstva lazury 
po celém obvodu a ploše lakovaného 
dílce. Takovéto přesnosti nelze dosá-
hnout pomocí klasického ručního stří-
kání. 

Systém HighRes® je tu pro lidi, kteří se 
ze svých oken budou těšit dlouhá de-
setiletí. Pomozte nám navrátit dřevěným 
oknům své prvenství na stavebním trhu, 
které si bezpochyby zaslouží.

Běžná 
impregnace

Impregnace 
HighRes®

Technologii HighRes® používá na své 
automatické lakovací lince VIDALI firma 
Slavona ze Slavonic

http://www.adlercesko.cz
http://www.adlercesko.cz
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WAGNER je přední celosvětový výrobce high-tech systémů a kom-
ponentů pro profesionální stříkací a lakovací techniku mokrých 
a práškových barev, fasádních směsí a ostatních kapalných 
materiálů. 

WAtech a.s. 
autorizované zastoupení WAGNER Group 
a dodavatel stříkací, lakovací a lepicí techniky

V oblasti profesionální techniky se za-
měřuje na průmyslové podniky a ře-
meslníky zejména z odvětví strojíren-
ského průmyslu, výroby nábytku a sta-
vebnictví. Wagner řešení se vyznačuje: 
high-tech technologiemi, vysokou kvali-
tou výroby, inovativním a kreativním 
řešením, celosvětovou sítí vysoce kva-
lifikovaných zastoupení.

Produkty a systémy švýcarsko-německé 
společnosti Wagner pro lakování, deko-
raci mokrými a práškovými barvami jsou 
používány i v těch nejtěžších a nejnároč-
nějších provozech a vyznačují se vyso-
kým standardem kvality, spolehlivostí 
a životností. Součástí skupiny Wagner 
jsou také například značky Walther 
Pilot, Reinhardt technik apod.

Stříkací technika 
pro truhláře / stolaře

WAGNER vyrábí kompletní sortiment 
zařízení a příslušenství určených pro 

truhláře, výrobce oken, euro-oken 
a dveří, nábytkáře a další výrobce z dře-
vozpracujícího průmyslu ve variantách 
s elektrickým či pneumatickým poho-
nem.

Jedná se například o zařízení pro vyso-
kotlaké stříkání AirCoat (stříkání s pří-
davným vzduchem), elektrostatické 
nanášení, nízkotlaké nanášení – 
vzduchové stříkání, zařízení HVLP, za-
řízení 2K a více K pro směšování a další.

Tato zařízení jsou ideální pro všechny 
systémy povrchových úprav používané 
v dřevozpracujícím průmyslu, zejména 
pak silnovrstvé a tenkovrstvé lazury, 
laky, mořidla, vodou ředitelné a syn-
tetické materiály, polyuretanové barvy, 
polyesterové barvy, plniče atd.

Truhláři si oblíbili zařízení Wagner 
díky kombinaci vysokého výkonu 
a vysoké kvality zpracování. Uživatelský 
komfort přináší možnost výběru zařízení 

pro specifické účely, dodávaná kom-
plexní výbava a široká univerzálnost 
zařízení.

Ekonomické a ekologické aspekty 
dané nízkými provozními náklady a níz-
kou spotřebou ředidel a rozpouštědel 
řadí značku Wagner na špičku oboru.

Vaše rozhodnutí získat zařízení 
Wagner podpoříme odborným po-
radenstvím, které optimalizuje pro 
vaše individuální a specifické potře-
by účinné a efektivní řešení.

Na veletrhu WOOD-TEC, který se 
koná ve dnech 20. – 23. 10. 2015, 
Vám poskytneme odborné poraden-
ské služby v našem stánku č. 24 
v pavilonu V zcela zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Váš dodavatel lakovací, stříkací 
a lepicí techniky WAGNER Group 

WAtech a.s.
Brdlíkova 286/1c
CZ 150 00 Praha 5
Zákaznická linka: +420 778 071 019
e-mail: info@watech.cz
www.watech.cz

http://www.watech.cz
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Společnost FELDER na veletrhu 
Wood-Tec v Brně představí vedle celé 
řady novinek také inovované univerzál-
ní CNC obráběcí centrum FORMAT-4 
Profit H200, vhodné zvláště pro uni-
verzální řemeslnou výrobu, a to jak pro 
opracování jednotlivých individuálních 
kusů, tak pro velké výrobní série s maxi-
mální efektivitou. Jde o spolehlivý stroj 
pro obrábění plošných dílců korpuso-
vého nábytku, pro výrobu dveří, oken 
a schodišť, to vše již od 1 ks v zakázce.
Pod tuhostí a stabilitou stroje je pode-
psána osvědčená rakouská kvalitní 
výroba. Konstrukce základního pod-
stavce je svařena ze silnostěnných oce-
lových profilů s tuhým ocelovým žebro-
váním. Široký výběr různých výměníků 
nástrojů, od pevných lineárních až po 
otočný nesený v ose X na portálu, nabí-
zí až 36 pozic. Pojízdný portál je v ose 
X poháněn s vysokou přesností přes 
ozubenou tyč s šikmými bombírovaný-
mi zuby. V osách Y a Z jsou pracovní 
jednotky poháněny 
zapouzdřenými 
kuličkovými 

šrouby. Přesné vedení všech pohybli-
vých částí stroje zajišťují zapouzdřené 
kuličkové čelisti pojíždějící po kalených 
přesně broušených lineárních lištách. 
Pro vrtání a drážkování je ve standar-
du k dispozici vrtací hlava s 16 vřeteny 
a 2 drážkovacími pilkami, která pokryje 
celé pracovní pole. Pro frézování je stroj 
vybaven vzduchem chlazeným elektro-
vřetenem 12–15 kW, max. 24 000 ot./
min. Elektromotor je umístěn přímo na 
nosném modulu hlavy na dvou lineár-
ních vedeních v ose Z. Upínání nástrojů 
HSK F63 je automatické. Zabudovaná 
čidla kontrolují upnutí nástrojů a po-
tvrzují připravenost k provozu. Stroj 
je možno vybavit interpolační osou C 
s rozsahem 0°–360°, a to včetně pří-
vodu tlakového vzduchu pro obrábění 
s agregáty ve 4 a 4,5 osách, popří-
padě dodatečnou ofukovou a mazací 
tryskou. Dále pak usměrňovačem tří-
sek, umístěným na frézovacím vřeteni 
a řízeným osou C, použitelným s celou 
řadou nástrojů pro velký úběr materiá-
lu. Třísky jsou tak lépe odváděny k od-
sávacímu hrdlu. Odsávací příruba se 
automaticky ve třech stupních výškově 
přizpůsobuje výšce obrobku. Výhodou 
je automatické polohování šoupěte 
odsávání mezi frézovacím elektrovře-
tenem a vrtací hlavou.

Stroj nabízí pracovní pole v osách X = 
3300 mm, Y = 1280 mm, Z = 250 
mm, přičemž zdvih ve svislé ose je 
celých 500 mm! To umožní maximální 
rozsah s různými nástroji a agregáty. 
Pracovní stůl může být vybaven 4 nebo 
6 konzolami s přesnou laserovou indi-
kací polohy přísavek. Rovněž lze zvolit 
trámce, umožňující vypnutí tlakového 
a podtlakového vzduchu na každém 
trámci nezávisle na sobě.
Stroj je vybaven přehlednou indikací 
provozního stavu, čímž dává obsluze 
jasnou a rychlou informaci o poža-
dovaném následném kroku. Snadné 
softwarové nastavení a intuitivní progra-
mování je samozřejmostí. Součástí ří-
dicího softwaru je 3D simulátor, který 
slouží ke grafickému zobrazení stroje 
se všemi komponenty, nástroji a ob-
robky. Virtuálně proběhnou všechna 
opracování dílců s výměnami nástrojů 
v reálném čase. V případě kolize ná-
stroje s některou částí stroje je tato 
zobrazena červeně. Zajímavou výba-
vou může být dopravní pás na třísky, 
průběžně udržující pracovní stůl v čis-
totě. Nově je stroj možno vybavit balíč-
kem „Green line“, který zajistí až 30% 
úsporu elektrické energie.

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

Portálové CNC obráběcí centrum FORMAT-4 profit H200

MALLARD je nová řada nástrojů s dia-
mantovými destičkami pro precizní 
opracování hran vrstvených materiálů, 
tvrdého i měkkého masivního dřeva 
příčně i podélně, exotických dřevin, 
dřevotřískových desek, laminovaných 
desek s MDF jádrem, vysokohustot-
ního polyetylénu HDPE, multiplexu. 
Nástroje jsou určeny pro CNC obráběcí 
centra. Rozměrová řada fréz je přizpů-
sobena tloušťkám obráběných desek 
a specifickým operacím. Spolehlivé 
uložení řezných břitů s velkým axiálním 
úhlem zabezpečuje:

 zvýšenou životnost diamantových 
řezných břitů

 perfektní kvalitu obrobené hrany 
a plochy

 vysokou produktivitu obrábění, po-
suv až 45 m/min

 široké spektrum obráběných materiálů
Specifické operace:

 drážkování
 formátování max. tl. desky 47 mm
 srovnávání max. tl. desky 50 mm
 mělké drážkování hl. drážky 1,5–9 mm

Výrobce a prodejce: VYDONA s.r.o.

MALLARD – nová řada DP nástrojů

vou může být dopravní pás na třísky, 
průběžně udržující pracovní stůl v čis
totě. Nově je stroj možno vybavit balíč
kem „Green line“, který zajistí až 30
úsporu elektrické energie.

 FELDER KG
FELDER Group CZ s.r.o.

jednotky poháněny řadou nástrojů pro velký úběr materiá zobrazena červeně. Zajímavou výba
zapouzdřenými 
kuličkovými 

lu. Třísky jsou tak lépe odváděny k od-
sávacímu hrdlu. Odsávací příruba se 
automaticky ve třech stupních výškově 
přizpůsobuje výšce obrobku. Výhodou 
je automatické polohování šoupěte 
odsávání mezi frézovacím elektrovře-
tenem a vrtací hlavou.

vou může být dopravní pás na třísky, 
průběžně udržující pracovní stůl v čis
totě. Nově je stroj možno vybavit balíč
kem „Green line“, který zajistí až 30
úsporu elektrické energie.

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

MALLARD – nová řada DP nástrojů

http://www.felder-group.cz
http://www.vydona.cz
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Německý výrobce Festool rozšiřuje svou řadu vysa-
vačů CLEANTEC o nový vysavač ve formátu Systaineru. 
Zabezpečuje na cestách maximální mobilitu a flexibilitu, ale 
také nejlepší možnou čistotu při odsávání prachu třídy L. 
Velký sací výkon a universální spojka hadice garantuje kva-
litní odsávání při každé pracovní činnosti s elektronářadím 
Festool. Vysavač je vybavený spojovacím systémem T-LOC, 
který je známý od Systainerů. Díky tomu ho lze spojovat 
s celým systainerovým systémem – jako např. se SYS Roll 
nebo SYS Cart – a na cestách zabezpečuje optimální orga-
nizaci pracoviště. S rozměry Systaineru 396x296x270 mm 
a hmotností pouze 6,9 kg je CTL SYS malý, lehký a kom-
paktní. Odebereme-li úložný rám na hadici, sníží se jeho 
výška dokonce na 162 mm. Díky integrovanému držáku 
na hubice má řemeslník neustále všechno po ruce a zase 
rychle uložené na malém prostoru. Pomocí držadla nebo 
popruhu ho lze pohodlně přemisťovat.

Zásuvka pro připojení nářadí se spínací automatikou auto-
maticky zapne CTL SYS po zapnutí připojeného elektrické-
ho nářadí. Čištění je možné v manuálním režimu. Se 67 dB 
je práce s CTL SYS obzvláště tichá. Na nový vysavač se 
vztahují také všechny služby SERVICE all-inclusive.

Další technické parametry:
 Příkon  1 000 W
 Objemové proudění max. 3 000 l/min
 Podtlak max.  20 000 Pa
 Objem nádoby  4,5 l
 Filtrační plocha  5 357 cm2

 Délka síťového kabelu 5 m

Výrobce: Festool Prodejci: viz www.festool.cz

Vysavač ve formátu Systaineru CTL SYS od firmy Festool

SCM Group na výstavě LIGNA 
představila inovovaný model 
olepovacího stroje Olimpic 
K560 HP, který je navržen do 
středně velkých provozů, 
kde je prioritní kvalita ole-
pení a rychlé přesné pře-
nastavení pracovních agre-
gátů dle typu požadovaného 
opracování olepovaných mate-
riálů. Stroj umožňuje olepovat 
dílce v rozmezí tlouštěk 8–60 
mm hranovacím materiálem o tloušť-
ce 0,3 až 8 mm při rychlosti posuvu 
dílce až 18 m/min. Stroj lze na přání 
vybavit systémem bezespárového le-
pení „AirFusion“, kdy dochází k cílené 
aplikaci stlačeného horkého vzduchu 
na lepenou plochu olepované hrany, 
která je tímto uvedena do lepivého sta-
vu a přitlačena k boční ploše olepova-
ného materiálu. Výrobci olepovacích 
hran prodávají pro tento typ technolo-
gií speciální typy hran. Výsledná kva-
lita olepeného dílce je tak dokonalá, 
že lepená spára je neznatelná. Systém 
AirFusion lze na stroji kombinovat se 
standardním způsobem lepení EVA/
PUR lepidlem pomocí nanášecího 
válečku, aniž by byla nutná demontáž 
některého ze systému. Pro dosaže-

ní velké flexibility 
a zvýšení komfortu obsluhy je stroj 
vybaven velkým barevným panelem 
s dotykovou obrazovkou (úhlopříčka 
30 cm, české uživatelské prostředí, 
záznam statistiky olepování, plánování 
údržby). Řízení stroje je plně elektro-
nické pomocí servomotorů. Na frézo-
vací jednotce a rádiusových cidlinách 
jsou použity multirádiusové nástroje, 
které dovolují provést opracování ten-
kých hran do 1 mm úkosem a hrany 
tl. 1 a 2 mm rádiusem. Nákližky lze 
ofrézovat do max. tloušťky 8 mm. Pro 
zakončení rohů je určen 2motorový 
rožkovač Round X vybavený rovněž 
elektronickým řízením pracovní pozi-
ce. Round X lze také využít pro frézo-
vání od spodní a horní plochy. Dalšími 

pracovní-
mi jednot-

kami jsou: 
předfrézovací 

agregát s DIA nástroji (Ø 100 mm), 
přítlačná zóna se 4 válečky (časova-
ný přískok/odskok), 2motorové ka-
pování s automatickým naklápěním 
pilek, plošná cidlina a lešticí kartáče. 
Špičkové kvalitě opracování a vzhledu 
olepené hrany napomáhají až 4 typy 
chemických postřiků (antiadhesivní, 
chladicí, kluzný a čisticí). Díky své 
flexibilitě se Olimpic K560 HP uplatní 
zejména v intenzivní zakázkové vý-
robě, kde se často mění typ olepova-
né hrany, aniž by byly sníženy nároky 
na perfektní dokončení.

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

Flexibilní olepovačka hran Olimpic K560 HP

mm hranovacím materiálem o tloušť- ní velké flexibility kami jsou: 

SCM Group na výstavě LIGNA 
představila inovovaný model 
olepovacího stroje Olimpic 
K560 HP, který je navržen do 

gátů dle typu požadovaného 
opracování olepovaných mate
riálů. Stroj umožňuje olepovat 
dílce v rozmezí tlouštěk 8–60 
mm hranovacím materiálem o

Flexibilní olepovačka hran Olimpic K560 HP

SCM Group na výstavě LIGNA 
představila inovovaný model 
olepovacího stroje Olimpic 

gátů dle typu požadovaného 
opracování olepovaných mate-
riálů. Stroj umožňuje olepovat 
dílce v rozmezí tlouštěk 8–60 
mm hranovacím materiálem o tloušť- ní velké flexibility 

pracovní-
mi jednot-

kami jsou: 

Flexibilní olepovačka hran Olimpic K560 HP

http://www.festool.cz
http://www.panas.cz
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Výrobná spoločnosť profesionálnych 
olepovačiek hrán Fravol predstavila na 
výstave Ligna v Hanoveri nový model 
olepovacieho stroja s označením FAST 
600-23 SERVO. Tento „entry level“ 
model ponúka už aj menším spoloč-
nostiam kúpu plne automatického ole-
povacieho stroja vo veľmi kompaktnom, 
presnom a výkonnom vyhotovení, plne 
ovládanom prostredníctvom servomo-
torov s rýchlosťou posuvu 10 m/min. 
FAST 600-23 SERVO je koncentrá-
ciou dlhoročných skúseností technic-
kých riešení, aplikácií a technológií na 
špičkovej úrovni. Kombinácia číslicovo 
riadených servomotorov spolu s paten-
tovanými profilovými nástrojmi a pra-
covnými jednotkami umožňujú obsluhe 
meniť programy a nastavenia priamo 
cez LED 10” farebnú dotykovú obra-
zovku len za niekoľko sekúnd s najvyš-

š o u 
pres-
nosťou 
všetkých jednotiek 
na opracovanie 
dielca. Tak, ako aj 
ostatné modely od 
spoločnosti Fravol, 
aj táto novinka vo 
svojom základnom vybavení ponúka 
lepidlový zásobník s teflónovou po-
vrchovou úpravou a špeciálnym sys-
témom patentovaného nanášacieho 
valčeka, čo zabezpečuje používanie 
lepidiel v granulách EVA, PUR a teraz 
aj PO bez akýchkoľvek problémov s ich 
veľmi rýchlou výmenou a jednoduchým 
čistením. Medzi patentované jednotky 
patrí multifunkčná fréza so špeciálnymi 
nástrojmi plocha/30° + R1 ÷ R3 mm 
pre opracovanie hrany a výkonná 

rožkovacia jednotka „Rounder“ pre 
dokonalé dokončenie opracovania 
olepovaných dielcov v rohoch. Všetky 
jednotky, počnúc predfrézovacím agre-
gátom, pracujú v hrúbkovom rozmedzí 
od 10 do 60 mm pre plné pokrytie vý-
robných potrieb.
Všetky modely z výrobnej série FAST 
môžu byť vybavené bezšpárovým teplo-
vzdušným systémom olepovania.

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

Olepovačka hrán F600-23 SERVO

Poprvé na veletrhu Wood-Tec před-
staví společnost WAtech a.s., která je 
autorizovaným zástupcem WAGNER 
Group a dodavatel stříkací, lakovací 
a lepicí techniky pro Českou republi-
ku, tuto vysokotlakou pístovou pumpu 
vyrobenou z velmi kvalitní nerezové 
oceli. Sací systém s pětilitrovou nádob-
kou redukuje objem sacího prostoru 
a okamžitě plní pumpu materiálem. 
Díky tomuto přímému spojení mezi ná-
dobkou a sáním dochází k významné 
úspoře barev a ředidel.
Výhody:

 Ideální pro AirLess i AirCoat aplikace
 O 40 % snížena spotřeba materiálu 
při změně barev a pročišťování

 Ideální pro malé množství barvy 
nebo pro časté změny barvy

 Sací systém s 5l nádobkou redukuje 
objem sacího prostoru a okamžitě 
plní pumpu materiálem

 Gravitace usnadňuje práci s viskóz-
ními materiály

 Pumpa je vybavena předním jedno-
duchým ovládáním pro nastavení 
provozních parametrů 

 Stojan zajišťuje maximální stabilitu

Technická data:
 Poměr tlaku  40:1
 Max. tlak vzduchu 7 bar
 Max. tlak materiálu 250 bar
 Objem na dvojzdvih      15 cm3/DS

Výrobce: WAGNER
Prodejce: WAtech a.s.

Vysokotlaká pístová pumpa WAGNER EvoMotion 40-15 s horní nádobkou

Společnost Dřevomateriál předsta-
vuje inovovanou variantu oblíbeného 
výsuvu Versalite – teleskopický plno-
výsuv s lineárními kuličkovými ložisky 
s tichým dojezdem a s nosností až 30 
kg. Výsuvy jsou dostupné v délkách od 
250 do 600 mm.
Výrobce: GTV sp. z o.o. S.K.A.
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.
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Pumpa je vybavena předním jedno-
duchým ovládáním pro nastavení 

7 bar
250 bar

/DS

http://www.bras.sk
http://www.watech.cz
http://www.drevomaterial.cz
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Šatní koše z kolekce Elegance

Elegantní řešení pro šatny a skříně, komfortní ulože-
ní nejen oblečení, nabízí nové šatní koše z kolekce 
Elegance. Koše jsou dostupné s ratanovými, drátěnými 
nebo skleněnými výplněmi bočnic, v různých rozměrech 
dle korpusů skříní. Je možné je kombinovat s ostatním 
příslušenstvím z této kolekce: s věšáky, věšáky na kal-
hoty, zásuvkami na obuv nebo zásuvkami s organizéry 
na drobnější předměty.

Výrobce: GTV sp. z o.o. S.K.A.
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

Modern Ash je nová hluboká jasanová ražba, která dává 
moderní tvář klasickému dekoru natřeného dřeva. Tento 
styl je velmi oblíbený při zařizování kuchyní, ložnic, kou-
pelen a je vhodný i pro příležitostný nábytek. Z tohoto 
důvodu je tato ražba stále oblíbenější. Modern Ash se 
dobře kombinuje s laminem Egger ST27. Jednobarevné 
fólie Modern Ash jsou ideální do kuchyní a dobře se vyjímají 
na 5dílných nebo frézovaných dvířkách.

Možnosti kombinování: Dekor Mussel Modern Ash se 
velmi dobře vyjímá samostatně, ale je možné jej kombino-
vat s Mussel Suedette Matt nebo kontrastně s tmavšími 
odstíny, jako je Graphite Suedette Matt.

Pro více informací kontaktujte zákaznický servis spo-
lečnosti RENOLIT Tábor s.r.o.

Výrobce: RENOLIT SE
Prodejce: RENOLIT Tábor s.r.o.

RENOLIT – Mussel Modern Ash

Mussel Modern Ash

Graphite Suedette 
Matt

Zásuvkový systém AXIS

Zcela nový vysoce kvalitní zásuvkový systém AXIS v je-
dinečném designu představuje rovné, hladké provedení 
hodící se dokonale k jakémukoliv typu nábytku. Ultratenké 
bočnice pro více prostoru uvnitř zásuvky, spolehlivý, tichý 
uzavírací mechanismus, vysoká nosnost 40 kg, vysoký 
komfort a spolehlivost. To jsou hlavní vlastnosti nové-
ho systému, který má ambice splnit všechna očekávání 
uživatelů. Společnost Dřevomateriál systém AXIS nabízí 
v nízkém, středním a vysokém provedení, v atraktivní bílé 
nebo šedé barvě.

Výrobce: GTV sp. z o.o. S.K.A.
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

http://www.drevomaterial.cz
http://www.renolit.com
http://www.drevomaterial.cz
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Najnovším prírastkom do portfólia de-
koratívnych produktov Innovus sú fa-
rebné MDF dosky. Tento veľkoplošný 
materiál sa vyrába lisovaním drevných 
vlákien s pridaním farebných pigmen-
tov. Vyznačuje sa vysokou hustotou 
a rovnomerným prefarbením v celom 
priereze. Niektoré drevné vlákna pri 
výrobe neabsorbujú farbivo, čo dáva 
doskám prírodný, organický vzhľad. 
Farby sú svetlostále a vplyvom slneč-
ného žiarenia nevyblednú. Na výber je 
6 trendových farieb – teplé žlté tóny 
Curry, jemná červená Berry, intenzívna 
čierna Black, kráľovská modrá Royal, 
zemitá hnedá Terra a neutrálna sivá 
Grey. Dostupné sú v hrúbkach 10, 
16, 19 a 25 mm. 
Farebné MDF Innovus boli vyvinuté 
s ohľadom na životné prostredie a sú 
dostupné aj vo variante emisnej triedy 
E1 – bez obsahu voľného formaldehy-
du (sivá Grey). Pri vývoji sa myslelo tak-
tiež na špeciálne podmienky použitia, 
preto je farebná MDF Innovus dostup-
ná v čiernej farbe Black aj vo variante 
so zvýšenou požiarnou odolnosťou 
(v súlade s DIN 4102 (B1) EN 13501-
1 (B-s2, d0). Ďalším variantom čiernej 
MDF je ohýbateľná MDF Colour Form. 
Vďaka polomeru ohybu len 150 mm je 
možné dosiahnuť skutočne rôznorodé 

krivky, spĺňajúce takmer každú archi-
tektonickú predstavu. Opracovanie do-
siek je veľmi jednoduché, rezná hrana 
je čistá a hladká, vďaka možnosti povr-
chového a tvarového 3D frézovania na 
CNC strojoch sa dajú získať vizuálne 
zaujímavé štruktúry. Samozrejmosťou 
je možnosť transparentnej povrcho-
vej úpravy lakovaním na rôzne stupne 
lesku, čím sa zabezpečí ešte intenzív-
nejšia a výraznejšia farba. V kombinácii 

s povrchovo neupravenými farebnými 
MDF doskami je tak možné dosiahnuť 
rôzne kontrastné kombinácie. 
Vďaka spomenutým vlastnostiam majú 
farebné MDF Innovus široké možnosti 
použitia v interiérovom dizajne – výroba 
atypického nábytku, zariadenie predaj-
ní, obklady stien a podobne. 

Výrobca: Sonae Industria, Nemecko
Dodávateľ pre SR: IW Trend, s.r.o. 

Výrobca produktov pre drevospracu-
júci priemysel Falco opäť rozširuje 
dostupnosť svojho portfólia výrobkov 
pre slovenský trh. Kým v minulom roku 
sa začal s úspechom predaj laminova-
ných DTD a MDF s vynikajúcou kvalitou 
lesku Falco „Mirror Gloss“, rok 2015 
je v znamení príchodu kolekcie lami-
novaných DTD Falco – matných jed-
nofarebných UNI dekorov a drevných 
dekorov. Kolekcia zahŕňa celkovo 70 
textúr dostupných skladom k okam-
žitému odberu. Ku každému dekoru 
sú samozrejmosťou ABS hrany a HPL 
lamináty. 
Okrem štandardných jednofarebných 
UNI dekorov sú pre zákazníkov dostup-
né nové farby v super matnej štruktú-
re FS08. Tieto dekory s veľmi nízkym 
stupňom lesku a na dotyk zamatovým 
povrchom dodajú punc elegancie kaž-
dému modernému interiéru. 

Široká kolekcia drevných dekorov je 
zastúpená štandardnými textúrami eu-
rópskych aj exotických drevín a taktiež 
výberovými textúrami „Select“ v mat-
nej kartáčovanej štruktúre FS22, ktorá 
dodá nábytku efekt prírodného dreva. 
Falco pri vývoji svojich produktov sa-
mozrejme myslí aj na životné prostre-

die a zdravie svojich zákazníkov. Všetky 
laminované DTD sú preto vyrábané 
v extra nízko emisnej triede E-LE – bez 
obsahu voľného formaldehydu. 

Výrobca: 
Falco Wood Industry, Maďarsko
Dodávateľ pre SR: IW Trend, s.r.o.

Farebné MDF Innovus

Nové laminované DTD Falco

http://www.iwtrend.sk
http://www.iwtrend.sk



