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Naše služby a technológie

Technológie
HOMAG BMG VENTURE 312V

Naše výrobné technológie sú zárukou nadštandardnej kvality výroby nábytku. V záujme zvyšovania kvality a efektívnosti výroby neustále dopĺňame technologické vybavenie.
CNC obrábacie centrum nám umožňuje vyrezávať a olepiť nepravidelné tvary, vyrábať aj atypické
prvky. CNC nárezové a hranovacie centrum vytvára kapacitu pre výrobu väčšieho množstva nábytkových kusov v krátkom čase. Vďaka vlastnému
lisu a striekacej kabíne sme schopní zabezpečiť
akúkoľvek povrchovú úpravu v najvyššej kvalite.
Maximálnou flexibilitou a ochotou hľadať nové
technologické riešenia vychádzame v ústrety často
i netradičným požiadavkám. Vysokú kvalitu a dlhú
životnosť nášho nábytku zabezpečujú aj použité
materiály a kovania. Používame iba kvalitné materiály overených značiek, a tiež kvalitné kovania
s niekoľkoročnou až doživotnou zárukou.

www.narezak.sk
Web rozhranie – intuitívne zadanie zákazníckych požiadaviek
do web aplikácie:
• rozmerov a počtu dielov, materiálu, definícia olepenia ABS
hranou
• po napílení a olepení sú diely označené štítkami
• možnosť ďalšieho CNC opracovania, frézovania, vŕtania

Pílenie
Nárezové centrum
HOMAG SAWTEQ B-300 +
automatický sklad HOMAG
STORETEQ S-200
• pílenie do rozmeru
4300 x 4300 mm
• pílenie do hrúbky 80 mm
• vyššia kvalita pílenia
• väčší objem spracovaného
materiálu

Nárezové centrum
HOLZMA HPP 250 (HOMAG
GROUP)
• pílenie do rozmeru
3100 x 3100 mm
• pílenie do hrúbky 60 mm
• označenie dielov štítkami

Automatický sklad
HOMAG STORETEQ S-200

CNC, frézovanie a tvarové olepovanie
HOMAG BMG VENTURE 312V
• pracovná plocha 6175 x 1550 mm
• výška obrobku: 170mm
• CNC tvarové olepovanie
• 5-osé CNC opracovávanie – vŕtanie, pílenie, frézovanie, dlabanie
HOLZ-HER PRO-MASTER 7023
• pracovná plocha 3200 x 1245 mm
• 3-osé CNC opracovávanie – vŕtanie, frézovanie, dlabanie

Homag BMG VENTURE 312V

Olepovanie
HOMAG Ambition 2482
• hrúbka hrany: 0,3 – 3 mm
• výška opracovania: 8 – 60 mm
• bezšpárová technológia
HOMAG AIRTEC
• olepovanie dielov vo vysokom
lesku
• olepovanie transparentným
alebo bielym lepidlom

BRANDT KDF 440
(HOMAG GROUP)
• hrúbka hrany: 0,4 – 3 mm
• výška: 45 mm s predfrezom,
60 mm bez predfrezu
• predfrézovanie dielov,
zaoblovanie rohov
• olepovanie transparentným
alebo bielym lepidlom

HOMAG BMG VENTURE 312V
– tvarové olepovanie CNC
• hrúbka hrany: 1 – 3 mm
• výška: 60 mm
• rozmer stola 6000 x 1550 mm
• predfrézovanie dielov,
zaobľovanie rohov, cidlina

Ručné olepovanie
• olepovanie špeciálnych tvarov

Výroba korpusov
Korpusový lis
• lepenie v korpusovom lise aj
s kompletným nastrelením chrbátu až
do rozmeru 2500 x 1200 mm
• garancia pravouhlosti dielov
• v demonte

Strojové kolikovanie

Frézovanie

CNC Kolikovačka
• strojové vŕtanie s automatickým lepením
a nabíjaním kolíkov do šírky dielca 920 mm

Spodná fréza s posúvačom
• drážky
• profily

Lisovanie
Tlakový lis
• rozmer stola 2500 x 1300 mm
• dyha
• HPL

Skladový program
veľkoplošných materiálov
• 110 dekorov laminovanej DTD v hrúbkach 10, 18, 25 mm
• 91 dekorov kuchynských dosiek 600, 900, 1200 mm
• 91 dekorov zástien
• ABS hrany k pracovným doskám
• viac ako 200 dekorov HPL laminátov vo formáte
4100 x 1300 x 0,8 mm
• ABS hrany až do šírky 100 mm bežne skladom
• MFP stavebné dosky
• 19 dekorov akrylátových MDF dosiek SENOSAN
• 4 dekory akrylátových MDF dosiek Rehau-Brilliant
• 12 dekorov kvalitných lakovaných DTD PrimeBoard vo
vysokom lesku a hlbokom mate
• ABS hrany s najvyšším stupňom lesku EXCELLENT LESK
• MDF Grundfólia v hrúbkach 10, 12, 18, 22, 25, 28, 38 mm

Najväčší výber
veľkoplošných
materiálov
na Slovensku

Dvierka hranené AIRTEC technológiou - NULOVÝ SPOJ

• SENOSAN dvierka
• BRILLIANT REHAU dvierka
• PFLEIDERER PrimeBoard dvierka
• opticky neviditeľný spoj
• trvalo vysoká kvalita spracovania
• lepšia odolnosť voči vode a teplu
oproti bežnému hraneniu EVAlepidlami
• dokonalý spoj medzi doskou
a hranou bez viditeľnej škáry
• hranovanie bez lepidla –
ABS s funkčnou vrstvou

Lakované MDF dvierka

• výber dekorov z celej farebnej
škály RAL a NCS
• úchytkové záfrezy na dvierkach
• rádius 1, 2, 3
• vysoký lesk, hlboký mat
• perleťové dekory
• magnetické MDF dvierka

Stolar coop, s.r.o.
Čierne blato 38
935 05 PUKANEC

Kontakty pre posielanie objednávok:
Email:
Tel.:
Mobil 1:
Mobil 2:

stolar@stolarcoop.sk
+421 36 633 0871
+421 917 740 894
Peter Novák
+421 917 845 482
Ján Struhár

Kontakty na obchodných zástupcov:
Mobil 1:
Mobil 2:

+421 907 069 227
+421 915 831 290

Ing.Radoslav Ivan
Miroslav Ďurica

E-mail: rado.ivan@stolarcoop.sk
E-mail: miro.durica@stolarcoop.sk

www.stolarcoop.sk

