
2.1.1
Mobilní dopravníky na kulatinu
Mobile log conveyors

REPARO, spol. s r.o.
251 68 Kamenice, CZ

Flying BandSaw/Systém bezdotykového
vedení pilového pásu.
Tento nový systém vedení pilového pásu
u pásových pil umožňuje zvýšení
životnosti pilových pásů, přesnosti řezu
a posuvových rychlostí.
Místo známých vodítek zabezpečují dva
páry magnetů přesný chod pilových
pásů. Pilový pás je z obou stran
přitahován silou magnetů a tím je držen
v řezu. Čím větší je odchylka pásu k
jedné straně o to silněji táhne příslušný
magnet, od kterého se pás vzdaluje a
pás je tažen zpět do správné polohy.
Flying BandSaw
This new system to guide the sawblade
of a bandsaw will bring more life time
for the sawblades, a better sawing
accuracy and higher feed speeds.
Instead of the commonly used guides,
two pairs of magnets take care of the
true running of the saw blade.
The forces of the magnets from both
sides keep the saw blade right in the
center position. The more the saw blade
deviates to one side, the firmer the
magnet with the greater distance pulls
the saw back to center.

2.2.1.16
Jednohřídelové kotoučové rozmítací pily
Single arbor edgers / rip saws

TOS Svitavy, a.s.
568 17 Svitavy, CZ

Označení stroje: PWR421S-2PP
Rozmítací pila s 2 přestavitelnými
pouzdry
Výkon motoru 30-55 kW
Posuv plynule regulovatelný
4-40m/min-1
Přestavování pouzder - servomotory
Sledování řezu pomocí laserového
paprsku
Ovládání přes dotykovou odrazovku
Řízení stroje přes programovatelný
automat
PWR421S-2PP ripsaw
One shaft Multi ripsaws with 2 movable
saw sleeves
Sawmotor 30-55 kW
Feed speed continuously adjustable
4-40m/min-1
Adjustment saws - servomotor
Control of laser cutting
Control over Touch screen
CPU Machine control

3.2.4.3
Lisy se stohovacím zařízením pro
povrchové zušlechťování
Block cycle presses for laminating

Maschinenfabrik Rudolf Schöberl
Ges.m.b.H.&CoKG

4320 Perg, AT

Lis na vrstvený materiál Schöberl
Mimořádně robustní lisy na vrstvené
materiály Schöberl jsou již léta ověřeny
v praxi.
Pevný základní rám je zkonstruován pro
podávání z jedné nebo dvou stran.
Každý hydraulický válec lze vyndat a
znovu osadit pomocí manuálních
ovládacích ventilů. To umožňuje
používat díly libovolné délky.
Válce jsou standardně vybaveny
protizávažím.
V kombinaci s možností rychlého
nastavení umožňuje rychlé a
jednoduché nastavení velikosti.
Max. lisovací síla na válec je do 12.600
daN (kp).
Schöberl Laminating Press
The extremly robust Schöberl
Laminating presses are proving
themselves in practice for many years.
The solid base frame is constructed for
single- or double-sided feed.
Each hydraulic cylinder can be pulled
out and retracted by hand control
valves. This offers all possibilities
concerning work piece length.
The cylinders are equipped with a
counterweight by standard.
Combined with the possibility of quick
adjustment this allows quick and easy
size adjustment.
The max. pressing force per cylinder is
up to 12.600 daN (kp).

3.4.9
Tvarovací (profilovací) frézky pro
trojstranné a čtyřstranné obrábění
Moulding machines for three-and four-side
machining

PANAS, spol. s r.o.
198 00 Praha 14 - Kyje, CZ

SUPERSET NT PLUS
SUPERSET NT Plus určený pro širokou
oblast použití, zaručující vysoký
komfort obsluhy. Možnost hluboké
profilace (až 50 mm) a vysoké rozsahy
polohování hřídelí (80 mm vertikál., 45
mm horizont.) představují neomezenou
flexibilitu pro zákazníka. Ovládací panel
s dotykovou obrazovkou je vybaven
zpětnou vazbou nastavení od každé
pracovní hřídele.

Seznam novinek k 20. 9. 2011
List of novelties as of 20th September 2011

3.4.9 1



SUPERSET NT Plus is dedicated for wide
range of applications assuring high
level of comfort for the operator.
Unlimited flexibility for customer is
reached thanks to possibility of deep
profiling capacity (up to 50 mm)
together with high adjustment spindle
strokes (80 mm vertically, 45 mm
horizontally). Control panel is
touchscreen type with feedback
information about adjustment of each
spindle.

3.4.14
CNC frézky
CNC routers

FELDER Group CZ s.r.o.
155 00 Praha 5 - Řeporyje, CZ

CNC dělicí a obráběcí centrum Format 4
- H10.
Technologie, která jde ruku v ruce s
dobou.
Investujte do stroje, neutrácejte za lidi.
CNC panel sizing machine Format 4 -
H10.
Technology, which keeps steps with real
time.
Invest in the machine, do not spend for
the people.

3.8.1
Jednostranné olepovačky boků 
Single-end edge banding machines

PANAS, spol. s r.o.
198 00 Praha 14 - Kyje, CZ

OLEPOVAČKA HRAN OLIMPIC K 260 EVO
Olepovací stroj Olimpic K260 Evo
představuje ideální řešení pro menší
výrobce, kteří požadují maximální
kvalitu olepení, která je zajištěna
zejména díky předfrézovací jednotce.
Olepovat lze tenké hrany, ABS/PVC
hrany a masivní nákližky. Přestavení
stroje je automatické z ovládacího
programátoru. Použít lze i různé barvy a
typy lepidel (EVA, PUR).
EDGEBANDING MACHINE OLIMPIC K260
EVO represents ideal solution for
smaller manufacturers who require
maximum edgebanding quality, mainly
thanks to the premilling unit. The
machine is able to process thin edges,
ABS/PVC edges and solid wood stripes.
Adjustment of K260 Evo is fully
automatic by means of control panel. It
is possible to use different colors and
types of glue (EVA, PUR).

3.20
Obráběcí centra
Machining centres (stationary processing)

PANAS, spol. s r.o.
198 00 Praha 14 - Kyje, CZ

TECH Z2 (PENTA SYSTÉM)
Univerzální CNC obráběcí centrum Tech
Z2 nově vybavené systémem pro
automatické naklápění nástroje v 5. ose
včetně jeho automatické výměny (tzv.
penta systém). Stroj splňuje požadavky
současné výroby, tj. vysokou míru
flexibility a produktivity i v zakázkové
výrobě nábytku z plošného a masivního
materiálu.
TECH Z2 (PENTA SYSTEM)
Universal CNC working center Tech Z2 is
newly equipped with automatic tool
tilting in 5th axis including its
automatic change from toolchanger
(penta system). Tech Z2 meets the
requirements of present production,
i.e. high level of flexibility and
productivity even in custom made
production based on panel and solid
wood material.

4.1.15.1
Stříkací pistole
Spray guns

KREMTECH SPRAYING SYSTEMS, s.r.o.
104 00 Praha 10, CZ

Nové KREMLIN-REXSON vysokotlaké
čerpadlo EOS - účinnost - optimalizace -
jednoduchá konstrukce
Kompaktní design
Jednoduchá konstrukce, redukovaný
počet náhradních dílů 
Nová koncepce filtrace
Kompatibilita s vodou ředitelnými NH
Technická specifikace:
Max. pracovní tlak: 195 bar
Provedení v nerezové oceli
New KREMLIN-REXSON high-pressure
pump EOS - efficiency - optimisation -
simple design
Compact make
Simple design, limited number of spare
parts
New filtration concept
Compatibility with water soluble NH
Specification:
Max. working pressure: 195 bar
Stainless steel make
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11.1.3
Stroje a zařízení pro dřevěné konstrukce
Machines and plants for timber construction

Hans Hundegger Maschinenbau GmbH
87749 Hawangen, DE

Stroj pro truhlářskou výrobu K2i,
rychlořezačka SC3.
Výroba střešních konstrukcí, srubů,
dřevostaveb, dětských hřišť, krovů a
stájí.
Joinery machine K2i, Speed-Cut SC3.
Production of roof constructions, log
houses, wooden houses, playgrounds,
trusses, stables.

11.4.1
Stroje a zařízení pro výrobu palet
(stacionární provedení)
Machines and equipment for manufacturing
pallets, stationary

STÖRI MANTEL, s.r.o.
756 51 Zašová (Rožnov pod
Radhoštěm), CZ

Novinkou firmy Störi Mantel je
elektromechanický sbíjecí automat
SMPA 500.1 ED pro výrobu palet, který
je unikátní myšlenkou lineárních
aktuátorů jako elektromechanického
systému pohonu a s tím související
nízkou energetickou náročností výroby.
The news of Störi Mantel company is
electromechanical nailing machine
SMPA 500.1 ED for pallet production,
which is unique with its linear actuators
as electromechanical drive system,
which brings mainly low energy costs.

11.99.1
Stroje a zařízení pro výrobu košťat a
kartáčů 
Brooms and brushes

NUMCO
772 00 Olomouc, CZ

Gravírovací a řezací laser C1290
Laser C1290 je vybavený CO2 trubicí což
jej předurčuje pro gravírování/řezání
všech nekovových materiálů jako jsou:
dřevo, plasty, kůže, sklo, keramika,
plexisklo.
Stůl u tohoto laseru je výškově 
stavitelný v rozsahu 0-280 mm pomoci
krokového motoru.

Engraving and cuting laser C1290
Laser C1290 is equipped with CO2 tube
which makes this laser designed for
engraving and cutting nonmetallic
materials such as wood, plastic
materials, leather, glass, ceramics,
acrylic glass.
It is possible to set up height of the
table from 0-280 mm using the step
motor.

20.1.9
Systémy nástrojů pro výrobu oken a dveří
včetně drážkovacích a čepovacích fréz
Tool systems for window and door
manufacturing incl. slotting and tenoning
cutters

Pavel Mikeš LEUT CZ
148 00 Praha 4 - Kunratice, CZ

Programovatelný nástrojový systém
LEUT - EUROFORM s profily dřevěného
eurookna IV 68-78-88-92-96 SOFT s
rozšířením pro domovní dveře.
Technický popis:
Nástrojové skupiny fréz na zdvojených
pouzdrech s rychlým přestavěním na
stroji a s novou mechanikou CENTRO-FIX
pro přesnou výměnu a upnutí HW
profilových nožů.
LEUT EUROFORM high production tools
sets for the realisation programmed
IV68-78-88-92-96 SOFT of windows.
Technical data:
Machines performed of tools with
double close-fitting, new mechanism
and fixing integral HW profiled knives.

21.1.1
Ostřičky na pilové listy
Saw sharpeners

K+K, Ing. František Kořínek
162 00 Praha 6 - Střešovice, CZ

Dvě novinky firmy VOLLMER pro přesné
broušení kotoučových pil osazených SK
plátky - dvojice brusek CP200 pro
broušení čel a hřbetů a CPF200 pro
broušení boků zubů. Rozsah průměrů pil
80 - 650 mm. Multiprocesorový řídicí
systém pro 4 CNC osy u každého stroje.
Možnost oscilačního broušení.
Two VOLLMER novelties for the precise
grinding of TCT circular saw blades - the
grinding duo CP200 for top and face
grinding as well as CPF200 for side
grinding. Diameter range of circular
saw blades from 80 to 650 mm.
Multiprocessor control system for 4 CNC
axes in each machine. Oscillation
grinding included.
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30.1.6
Briketovací lisy
Briquetting presses

BRIKLIS, spol. s r.o.
391 75 Malšice, CZ

Lis BrikStarEk, malý a levný lis.
Lisy BrikStar s tichým chodem.
Kompaktní lisy CSD s odsáváním a
obdélníkovou násypkou.
Briketovací lis BrikStar MAGNUM s
briketami ve tvaru kvádru.
Briquetting press BrikStarEk, lowcost
and small press.
Briquetting press BrikStar with silent
operation.
Compact press CSD with integrated
filter and rectanguler hopper.
Briquetting press BrikStar MAGNUM
with block shape of briquette.

31.6.3
Systémy vlhčení vzduchu
Air humidification systems

DREKOMA - Ing. Vladimír Harazím, CSc.
378 06 Suchdol nad Lužnicí, CZ

Vlhkoměr Merlin EVO - Chips
- slouží k měření vlhkosti sypkých
materiálů na bázi dřeva: štěpek, pilin,
hoblin, kůry, pelet.
Vlhkoměr s tyčovým senzorem se
zapíchne do hromady materiálu.
Pohybem tlačítka se šipkou vybere typ
měřeného materiálu. Displej autom.
zobrazí hodnotu vlhkosti měř. materiálu
v procentech, absolutní hodnotou
vlhkosti. Souč. se získá informace o
aktuální teplotě materiálu v oblasti
tyčového senzoru. Do paměti vlhkoměru
je možné uložit záznam o měření -
prostřednictvím přísl. (datového
kabelu, software, PC nebo tiskárny) lze
uložená data vyvolat a dále s nimi
pracovat.
Technická data:
Měřicí rozsah vlhkosti materiálů: 10 až
50 %
Zobrazení na displeji s přesností na: 0,5
%
Měřicí rozsah teploty materiálů: - 10 až
80 °C
Délka tyčového senzoru: 1 m
Autom. kalibrace na teplotu.
Možnost uložení až 10 000 hodnot do
paměti vlhkoměru.
Podsvícený LCD displej.

Merlin EVO - Chips moisture meter
- used for the meas. of moisture of
wood-based loose materials: chips,
sawdust, shavings, bark, and pellets.
You stick the moist. meter with a bar
sensor in the heap. Moving the arrow
button you choose the type of material.
The display will automat. show the
moisture value in the percent of the
absolute moisture figure. At the same
time you will get inform. about the
current temper. of the material in the
area of the bar sensor. You can store
the meas. record in the moisture meter
memory - using access. (data cable,
software, PC or printer) you can recall
the data and process them further on.
Specific.:
Moisture measuring scope: 10 to 50 %
Display visualisation precision: 0.5 %
Temper. measuring scope: - 10 to 80 °C
Bar sensor length: 1 m
Automatic calibration to temper.
Moisture meter memory for up to 10
000 values.
Backlit LCD display.

40.2
Měřicí, zkušební a řídicí systémy
Measuring, testing and control systems

Brookhuis Micro-Electronics BV
PH 7521 Enschede, NL

Brookhuis Timber Grader MTG
Zařízení je určeno pro pevnostní třídění
dřeva. Měřicí přístroj se přiloží na čelo
dřevěného obrobku. Při stisknutí
tlačítka se vyšle zvukový signál do
obrobku. Speciálně vyvinutý software
převádí signál na výsledek, který je
přenesen do počítače. Přístroj je
schválen pro třídění dle EN14081(CE).
Brookhuis Timber Grader MTG
The device is designed for strength
grading of timber. The measuring
device is placed against the wooden
workpiece. When the trigger button is
pressed, it sends a sound signal to the
workpiece. The specially developed
software converts the signal to the
result, which is transferred to the
computer. The equipment is approved
for classification according to
EN14081(CE).
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50
Materiály, barvy a chemické výrobky v
dřevovýrobě a výrobě plastických hmot
Materials, coatings and chemical products in
production of wood and plastics

KOOPLAST, s.r.o.
680 01 Boskovice, CZ

1. Fotoroleta - potisk roletového
pancíře, oživení interiéru, originální
reklama a prezentace. Výběr z více než
700 motivů z galerie, vlastní motivy.
2. LED osvětlení - systém kombinující
- bezdotykové čidlo
- mikrospínač pro nábytková dvířka,
skříně…
3. Hliníkové dekorativní lišty v
trendových rozměrech, i v dekoru nerez
broušený!
4. Těsnicí SUPERlišta - konečně je tu
žádaná velikost, materiál, tvar a dekory.
5. Výseky do soklů - estetické odvětrání.
1. Photo blind - printed blind casing,
for fancy interiors, original advertising
and presentation. A choice of more
than 700 motifs from the gallery,
custom design.
2. LED lighting - a system combining
- contactless sensor
- microswitch for furniture doors,
cabinets ...
3. Decorative aluminium strips in trendy
sizes, available also in ground stainless
steel version!
4. Packing SUPERstrip - in the required
sizes, materials, shapes and design at
last.
5. Plinth cut-outs - aesthetic
ventilation.

50.1.11.1
Nábytkové hrany a profily z plastů 
Furniture edges and profiles made of plastics

HRANIPEX a.s.
396 01 Humpolec - Komorovice, CZ

ABS hrana pro LASEROVÉ olepování:
- aplikováním FUNKČNÍ VRSTVY na
jakoukoliv ABS hranu získáme produkt
pro olepování technologií LASER TECH.
ABS edging for LASER edgebanding:
- by FUNCTIONAL LAYER application
upon any ABS edging we create the
product for edgebanding of LASER TECH
technology.

50.1.12
Fólie
Foils

JCT PRODUCTS
487914 Gyeonggi-Do, KR

HiGX (dekorativní PVC fólie s vysokým
leskem)
Fólie s vysokým leskem pro laminování,
olepování hran, obalování a
membránové lisování. Svým čistým a
luxusním vzhledem přinášejí pevné a
trvanlivé fólie s vysokým leskem nové
dimenze do nábytkářského průmyslu,
pokud jde o trvanlivost, formování a
moderní design.
HiGX (PVC High Glossy Decorative foil)
High gloss sheet for flat lamination,
edge banding, wrapping and membrane
pressing applications. With its clean
and luxurious image, tough and durable
High Gloss film brings new dimensions
to furniture industry in durability,
forming and modern design.

50.1.99
Materiály v dřevovýrobě jiné
Materials in wood production - other

EIPA - Ing. Pavel EISELT
147 00 Praha 4, CZ

OUTER
Systém pro naložené překrývající se
posuvné dveře o váze do 50 kg na jedno
křídlo.
Inovativní řešení navržené v systému
OUTER umožňuje široké využití tohoto
systému výrobci nábytku. Speciální
konstrukce dolního vedení systému
OUTER umožňuje velmi rychlou a
snadnou instalaci dveří (nakliknutí do
spodní vodicí lišty OUTER).
Díky svým technologickým možnostem
může být OUTER použit na dveřní
posuvný systém:
- ze skla (4 mm sklo) s použitím
hliníkových rámů 
- kombinovaný (deska + sklo) s
použitím hliníkových posuvných
systémů LAGUNA (INTERO, RAMA,
MULTIOMEGA)
- nábytek z desky (MDF, HDF,
dřevotřískové desky, bambus) s
tloušťkou od 10 mm do 28 mm.
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OUTER
System for surface type sliding and
overlapping doors weighing 50 kg.
Innovative solutions designed into
system OUTER allow widespread use of
this system by furniture manufacturers.
One particular solution - special
construction of OUTER lower guide
allows very quick and easy installation
of doors (selfclicking into the OUTER
AOU lower track).
Thanks to OUTER system's design, it can
be used to build doors:
- made of glass (4 mm glass) with the
use of ANIMA DOMUS aluminum frames
- combined (board + glass) with the use
of LAGUNA aluminum sliding systems
(INTERO, RAMA, MULTIOMEGA)
- from furniture board (MDF, HDF,
Chipboard, Bamboo) with a thickness
from 10 mm to 28 mm.

50.2.6.1
Ekologické nátěrové hmoty
Environment friendly coating compositions

CLOU Bohemia s.r.o.
326 00 Plzeň, CZ

ASUSO NL Hartöl-Wachs
Vodě odolný tvrdý olej s voskem bez
škodlivin a zápachu, je tvrdý a pružný,
příjemný na pohmat, nežloutne, vhodný
na podlahy, pracovní desky, hračky i
dětský nábytek. Rozpustí pryskyřici na
povrchu dřeva a rozprostře ji do
hladkého povrchu. Uspoříte předchozí
odsmolování povrchu.
ASUSO NL Hard Oil Wax
Water resistant Hard Oil Wax without
harmful substances and odourless, is
flexibly-hard and waxy to the touch,
non-yellowing, suitable for floors, work
surfaces, toys and children's furniture.
Resin solvent in the Hard Oil Wax are
released and distributed over the wood
surface giving a smooth surface.

50.2.7
Lazury a vosky na dřevo
Glazings and waxes for wood

CZECH KÖNIG, s.r.o.
500 03 Hradec Králové, CZ

TMEL THERMELT
Nová technologie oprav suků, smolníků 
a vad ve dřevě.
Pomocí tavného tmelu Thermelt je
možné velmi jednoduše a efekt.
opravovat suky, smolníky a jiné vady ve
dřevě bez nutnosti odvrtání suků a vad.
Za pomoci tavné pistole se tmel nahřeje
a vyplní se jím příslušný suk, smolník
nebo jiná vada dřeva. Tmel je dobře
přilnavý k povrchu, je dostat. pevný, ale
zároveň i pružný a nevznikají ani
praskliny.
Takto opravené dřevo lze dále hoblovat,
frézovat nebo brousit. Na oprav. dřevo
lze nanášet barvu, lak a jiné běžné
povrch. úpravy na dřevo.
Výhody a přednosti:
- velmi nízká pracnost, nic se nevrtá,
nic se nelepí
- nízká časová náročnost na opravu
- malá spotřeba materiálu na opravu,
žádné zbytky, žádný odpad
- opravený povrch lze po velmi krátké
době opracovávat
- vhodný pro vnitřní i a venkovní
prostředí od -30 °C do +120 °C
- nejedovatý výrobek bez zápachu
THERMELT CEMENT
A new technique for the elimination of
wood nobs, pitch pockets and defects.
Using Thermelt melting cement you can
mend wood nobs, pitch pockets and
defects easily and efficiently with no
need to drill out the nobs or defects.
Using a melting gun you warm the
cement and fill in the nob, pitch pocket
or any other wood defect. The cement is
well adhesive to the surface, compact
and also flexible, without any cracks.
The wood treated with the cement may
be planed, milled or ground. You can
paint and/or varnish the cemented
wood or use any standard wood surface
finish.
Benefits and advantages:
- labour saving, no drilling, no bonding
- time saving
- effective material consumption, no
residues, no waste
- the repaired surface may be worked in
a very short time
- suitable for both indoor and outdoor
conditions from -30 °C to +120 °C
- non-toxic odour-free product
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50.2.10
Přípravky pro impregnaci dřeva
Preparation for wood impregnation

RENNER ITALIA S.p.a.
40061 Minerbio, IT

Impregnace na dřevo YM M090/--Txx.
Vodouředitelná Top Quality impregnace
pro ochranu STV - YM M090/--T**,
splňuje nařízení evropské směrnice o
biocidech 98/8/ES. Vyznačuje se
vysokou a dlouhodobou ochranou dřeva
- obsahuje prvky nanotechnologie,
strukturanty, široké spektrum vysoce
účinných fungicidů s hloubkovým
průnikem.
YM M090/--Txx preservative wood stain.
The Top Quality water-based
preservative wood stain for STV
protection - YM M090/--T** meets the
EU directive 98/8/EC on biocides. It
features a high and long-lasting wood
protection - based on
nanotechnologies, structural elements,
and a wide spectrum of highly efficient
deep penetration fungicides.

51
Kování, zámky a spojovací prvky
Fittings, locks and connecting elements

eOkno spol. s r.o.
675 79 Tasov, CZ

Systém výroby pro eurookna DOMINO
Euro IV 88+/68+
Spojení dílců rybinovými spojkami "N",
které jsou tvarovány - není nutno je
dále zakracovat. Unikátní konstrukce
spodku rámu umožňuje vynikající
tepelně-izolační parametry bez
tepelných mostů s Uw = 0,63
W/(m2.K).
DOMINO Euro IV 88+/68+ Euro window
system
Parts are joined with dovetail "N"
connectors made to the size - no need
to shorten them. The unique frame
bottom design features outstanding
thermal insulation parameters without
thermal bridges with Uw = 0.63
W/(m2.K).

Hettich ČR k.s.
591 01 Žďár nad Sázavou, CZ

Systémová platforma zásuvek InnoTech
s nejširší nabídkou vnitřního vybavení
pro ergonomické a komfortní kuchyně.
Kování pro posuvné dveře Top Line 35.
Nová kolekce úchytek ProDecor:
exkluzivní trendy Deluxe, Organic, Folk,
New Modern.

Drawer's systems InnoTech with the
widest offer of inner equipments for
ergonomic and comfortable kitchens.
Fittings for sliding doors Top Line 32.
New collection of handles ProDecor:
exclusive trends Deluxe, Organic, Folk,
New Modern.

51.1.7
Dveřní kování
Door fittings

TWIN s.r.o.
321 00 Plzeň-Litice, CZ

Žhavou novinkou, kterou představí
společnost TWIN v rámci brněnského
veletrhu WOOD- TEC 2011, je inovativní
způsob otevírání dveří - ERGON systém.
Je to způsob otevírání dveří, kde
dochází ke kombinaci "otočného a
posuvného" křídla v jednom jediném
mechanismu.
Systém ERGON extrémně minimalizuje
nároky na půdorysný prostor
otevřeného dveřního křídla oproti
klasickému, a to až o 40 %.
Užívá se v místech, kde dochází k
potkávání se dvou až tří dveří, a tak se
zlepšuje dostupnost a obyvatelnost
malých a těsných prostor. Pro osazení
dveří systémem ERGON postačuje pouze
úprava běžné zárubně a použití
bezfalcového křídla. Standardně jsou
dveře jednokřídlé (až do šíře 150 cm),
ale lze je dodat i jako dvoukřídlé.
Standardní výška je 220 cm. Do váhy 80
kg je zaručen absolutně tichý chod při
otevírání i zavírání dveří.
The hot new product presented by TWIN
at the trade fair WOOD-TEC 2011 in Brno
is an innovative door opening system -
ERGON system. It is a door opening
system combining a "revolving and
sliding" wing in one single mechanism.
The ERGON system dramatically
minimises the requirement for the floor
area of the open door wing as compared
to the conventional one by up to 40%.
It is used wherever two or three doors
meet improving thus the accessibility
and usability of small and tight rooms.
To mount the ERGON system you only
modify your standard door frame and
use a rebate-free door wing. As
standard the door is one wing (up to
150 cm) but it can be supplied in
two-wing make, too. Standard height is
220 cm. Up to 80 kg we guarantee
completely quiet door opening and
closing.
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51.1.10
Těsnicí profily pro okna a dveře
Sealing profiles for windows and doors

OKENTĚS, spol. s r.o.
757 01 Valašské Meziříčí, CZ

Padací dveřní práh Planet MinE-S je
ideální pro dveře u pasivních domů -
nepropustí hluk ani světlo, ale zároveň 
nebrání cirkulaci vzduchu.
- Zdvih 20 mm, těsnicí výška do 25 mm
- Měkké silikonové těsnění se šikmou
těsnicí částí
- Tlumení hluku ve sparách 28 dB při
mezeře k podlaze 7 mm
Automatic door drop-down seal Planet
MinE-S is perfect for doors in passive
houses - the seals absorb sound and
light, but air is infiltrated.
- Seal lift 20 mm, seal height up to 25
mm
- Smooth bevelled silicone lip
- Sound absorption on seam 28 dB at an
air-gap of 7 mm

Profesionální ochranu proti uvíznutí
prstů ve dveřích zajistí Finprotect Plus.
Plastový profil chrání bezpečně před
zraněním na obou stranách dveří.
Vhodný pro falcové i nefalcované dveře
ve školách, školkách, nemocnicích a
domovech seniorů. Snadná montáž,
dostupný v různých barvách a délkách
198 cm a 250 cm.
Finprotect Plus is professional
protection of fingers getting trapped
between the door and frame on the
hinge side.
This plastic profile is suitable for
internal or external doors in
kindergardens, hospitals and homes for
the elderly. Easy montage, available in
different colours, lengths 198 and 250
cm.

90.6
Software pro nábytkářský průmysl
Independent software for the furniture
industry

PRO100 BUBIK-ZWYRTEK
614 00 Brno, CZ

Novinky programu PRO100 verze 5
- nový vizualizační modul = obrovské
zrychlení programu
- plugin pro import *.bxf objektů z
programu DYNALOG firmy BLUM do
PRO100
- konvertor pro převod prvku z formátu
*.obj do formátu *.meb (import CAD 3D
objektů).

New products for the PRO100 version 5
programme
- a new visualisation module - huge
programme acceleration
- plug-in for the import of *.bxf objects
from DYNALOG programmer by BLUM to
PRO100
- a convertor for the transfer from *.obj
to *.meb (import of CAD 3D objects).

90.8
Software pro dřevěné konstrukce
Independent software for timber
construction

WETO AG
94104 Tittling, DE

3D-CAD/CAM software
Firma WETO AG, která vyvíjí software pro
konstruování dřevostaveb a krovů,
představí dvě novinky.
1. VisKon 5 - nová verze profi-programu
pro kompletní dřevostavby.
2. LigniKon XL - dovršující řadu
produktů LigniKon pro náročnější
projekty.
3D-CAD/CAM software
WETO AG, which develops software for
timber and roof construction, presents
2 news.
1. VisKon 5 - new version of the
professional program for complete
timber construction.
2. LigniKon XL - this program completes
a LigniKon series for challenging
projects.

96.1
Vzdělávací instituce pro dřevařský a
dřevozpracující průmysl
Educational institutions for the timber and
woodworking industries

Fakulta lesnická a dřevařská České
zemědělské univerzity v Praze

165 21 Praha 6 - Suchdol, CZ

Polohovací lamelové křeslo
Funkční model, který je výsledkem
diplomové práce absolventa naší školy.
Projekt se umístil na čelních místech
studentské soutěže Projekty 2010.
Positioning Bentwood Laminated
Armchair
A prototype - result of a diploma thesis
of a faculty graduate. Moreover a prize
was awarded to this project in a
students competition "Projects 2010".
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