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RON6.548,64
excl. TVA

Masina de frezat nuturi LAMELLO Zeta P2 Dia - set Basic
Cu mașina Zeta P2 se pot face caneluri sistem P pentru elemente de îmbinare cu adâncime diferită de montare fără 

schimbul frezei, prin simpla rotire la reglarea de adâncime sistem P. Mecanica integrată a cursei pe axul de frezare 

este inima mașinii de făcut caneluri, la un proces de frezare sistemul mecanic face automat o mișcare lateral pentru 

canelură. Această mișcare se face automat, imediat ce se atinge adâncimea maximă de frezare. Pentru utilizarea de 

lamele de lemn originale se poate opri funcția de canelură de profi l.

Domenii de utilizare: mobilă demontabilă, fi nisaje interioare taiate la orice unghi, îmbinări de rame, ajutor la lipire, 

panotări, pereți despărțitori, construcții tocuri, uși, îmbinări de suprafețe, colțuri, pereți mediani.

Setul include urmatoarele componente:

1x masina frezat nuturi Zeta P2 230 V cu disc diamantat, in Systainer

1x sortiment Basic de conectori P-System:

 80 perechi Clamex P-14

80 perechi Tenso P-14 cu clips

60 perechi Clamex P-Medius 14/10

20 perechi Bisco P-14, Systainer T-Loc Gr. II inclusive despartitoare compartimente

Garantie 
3 ani*

* Termeni si conditii: www.lamello.com/service
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RON7.821,17
excl. TVA

Masina de frezat nuturi LAMELLO Zeta P2 Dia - set Profesional

Cu mașina Zeta P2 se pot face caneluri sistem P pentru elemente de îmbinare cu adâncime diferită de montare fără 

schimbul frezei, prin simpla rotire la reglarea de adâncime sistem P. Mecanica integrată a cursei pe axul de frezare 

este inima mașinii de făcut caneluri, la un proces de frezare sistemul mecanic face automat o mișcare lateral pentru 

canelură. Această mișcare se face automat, imediat ce se atinge adâncimea maximă de frezare. Pentru utilizarea de 

lamele de lemn originale se poate opri funcția de canelură de profi l.

Domenii de utilizare: mobilă demontabilă, fi nisaje interioare taiate la orice unghi, îmbinări de rame, ajutor la lipire, 

panotări, pereți despărțitori, construcții tocuri, uși, îmbinări de suprafețe, colțuri, pereți mediani.

Setul include urmatoarele componente:

1x masina frezat nuturi Zeta P2 01402DSOMD-230v, freza diamantata in Systainer

1x sortiment profesional conector P-System:

120 perechi conectori Clamex P-14

30 perechi conectori Clamex P-Medius 14/10

30 perechi conectori Clamex P-10

80 perechi conectori Tenso P 14 cu clipsuri incluse

30 perechi conectori Tenso P 10 cu clipsuri incluse

20 buc Bisco P-14

20 buc Bisco P-10

80 perechi conectori Divario P-18

Dispozitiv instalare Divario / Burghiu / Sablon marcare,

Dispozitiv instalare Clamex P, Sortainer T-Loc

* Termeni si conditii: www.lamello.com/service

Garantie 
3 ani*
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RON2.931,72
excl. TVA

Masina frezat nuturi LAMELLO Classic X set - Profesional

Classic X este noua mașină de frezat nuturi, bazată pe originalul inventatorului sistemului și este rapid și versatil în 

utilizare. 

Aplicații

• Sistem de conectare extrem de efi cient, simplu și precis pentru placile din lemn pentru mobilier

• Piesele subțiri de 8 sau 10 mm pot fi  conectate la orice unghi

• Conexiuni fi xe în materiale din lemn, precum și în materiale compozite, cum ar fi  Corian

• Conexiuni detașabile cu accesoriul de conectare Clamex S

• Conexiuni cu auto-tensionare cu lamele E20-L și E20-H

Setul include urmatoarele componente:

1x Lamelor biscuiti Classic X  - in systainer

1x sortiment de conectori Lamello:

40 bucati E20-H

40 bucati E20-L 

40 bucati K20

300 bucati biscuiti de lemn marimea 20

150 bucati biscuit de lemn marimea 10

150 bucati biscuit de lemn marimea 0

40 bucati C20

* Termeni si conditii: www.lamello.com/service

Garantie 
3 ani*
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RON1.786,44
excl. TVA

Set conectori LAMELLO Clamex P Flexus

• Montare cu Zeta P2 sau Tehnologie CNC.

• Conexiuni detașabile pentru construcții demontabile.

• Montare rapidă, manual, fără scule.

• Aliniere și îmbinare, 2 funcții într-o piesă.

• Siguranță de rotire datorită bolțului de ghidare.

• Eclisele suplimentare de fi xare garantează o stabilitate dimensională optimă a îmbinării.

• Deschizătura mică de 6 mm ce trebuie realizată pentru cheia hexagonală de 4 mm este o caracteristică a 

acestui sistem de feronerie și evidențiază Clamex P față de standard.

• Sunt posibile îmbinări în colț diverse în unghuri de la 30° la180°.

• Se pot stivui, pentru că nu există piese care să iasă de la nivelul suprafeței.

• Utilizare multiplă de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereți despărțitori, ...

Setul include urmatoarele componente:

80 perechi Clamex P-14 Flexus

300 perechi Clamex P-14 

Promotie valabila in perioada 01.09.2020 - 27.11.2020


