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Nowość w ofercie

Porady & Wskazówki
Tenso P-10 do łączenia przegród 
środkowych

Narzędzia do wyszukiwania
Konfi gurator P-System



32

Zakład meblarski Gross GmbH & Co KG to firma rodzinna założona w 1972r. Zakład 
zatrudnia 20 wykwalifikowanych pracowników i jest obecnie zarządzany przez Franza 
Grossa i jego brata, którzy reprezentują drugą generację w rodzinie.  Firma, która spec-
jalizuje się w produkcji unikatowych elementów i wyposażaniem wnętrz, stosuje 
P-System firmy Lamello od 2016. Dla firmy Gross GmbH & Co KG, P-System jest sy-
nonimem większej produktywności i oszczędności czasu. Byliśmy zachwyceni, że mo-
gliśmy dać im wyjątkową okazję do wypróbowania nowej złączki, Tenso P-10. 

« Des Idées contre les normes », telle 
est la devise de l’atelier Gross.  Cette 
philosophie s’inscrit dans l’ADN de 
l’entreprise qui a à cœur de concevoir 
des solutions d’aménagements innova-
ntes et haut de gamme pour ses cli-
ents. C’est dans cette même idée qu’el-
le a notamment développé avec d’au-
tres partenaires la marque « TUERI », 
un lit unique en bois massif, résistant 
aux radiations. 

                 Tenso P-10 : 
la solution rapide et
  invisible pour l’assemblage
  de matériaux fi ns

Łączy cienkie materiały 
od 12 mm grubości lub większej

C’est lors du salon HOLZ-HANDWERK 
de Nuremberg que Franz Gross à 
découvert pour la première fois le 
P-System de Lamello. Immédiatement 
convaincu par son l’effi cacité, il en a 
fait part avec enthousiasme à son 
 équipe qui, après quelques réticences, 
a été rapidement séduite par le gain 
de temps et la facilité d’utilisation du 
procédé.   Fraisage P-System à 

l’aide de la Zeta P2 ou 
de la machine CNC

P-System - frezowanie 
gniazda frezarką Zeta P2 lub 
na maszynie CNC

“Pomysły burzące przyjęte zasady” to 
motto fi rmy Gross. Ta fi lozofi a to niejako 
część DNA zakładu. Jego misją  jest  
tworzenie dla własnych klientów inno-
wacyjnych, wysokiej jakości rozwiązań. 
W tym duchu wypracowano, w szc-
zególności z innymi partnerami, markę 
'TUERI' - łóżko wykonane z drewna lite-
go, które jest odporne na promieniowa-
nie. 

Franz Gross po raz pierwszy odkrył 
P-System fi rmy Lamello podczas targów 
HOLZ-HANDWERK w Norymberdze.Od 
razu był przekonany o jego zaletach i z 
entuzjazmem relacjonował o nim po 
powrocie swoim współpracownikom.. 
Także oni mimo wykazywanej początko-
wo rezerwy, szybko przekonali się o 
zaletach systemu, łatwości jego zastoso-
wania i ogromnych oszczędnościach 
czasu.

                 Tenso P-10: 
szybkie i niewidoczne rozwiązanie      

do łączenia cienkich materiałów
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Montaż złączki odbywa się bez użycia narzędzi.
Szybki i łatwy; nie wymaga stosowania wkrętów czy kleju.

Szybki i wydajny montaż 

– bez czasu oczekiwania

Klejenie bez konieczności 
stosowania ścisków lub 
prasy.

Jeden system - 
wiele zastosowań 
Gdy się spotkaliśmy Franz Gross opo-
wiedział nam jak P-System ułatwia  
codzienne życie jego współpracowni-
kowm. Dodał: “P-System jest po prostu 
fantastyczny i wciąż ma duże pole do 
dalszego rozwoju”. Oprócz oszczęd-
ności czasu i prostoty systemu, argu-
mentem, który ostatecznie przekonał 
Franza Grossa i jego zespół był fakt, że 
jeden system oferuje tak wiele możli-
wości. Rzeczywiście, wyfrezowanie jed-
nego gniazda o takiej samej głębokości 
umożliwia zastosowanie różnych złąc-
zek: Tenso P-10 lub 14, które tworzą 
po użyciu kleju połączenia stałe, lub w 
przypadku użycia złączek  Clamex P-10 
lub P-14, połączeń rozłącznych, które 
można zdemontować. 

nowa złączka Tenso P-10, przeznaczo-
na do klejenia małych elementów o 
grubości powyżej 12 mm.  Nowa złącz-
ka  otwiera przed fi rmą jeszcze więcej 
możliwości projektowania mebli, 
dostarczanych do klienta już wstępnie 
klejonych, takich jak małe zestawy 
półek, ościeżnice drzwiowe, elementy 
kredensów, meble łazienkowe czy 
okładziny ścienne. 
Na koniec wizyty w fi rmie Franz Gross 
powiedział nam „ Że Lamello jest 
doskonałym partnerem. Zachwyca 
przede wszystkim ogromna innowacy-
jność, która pozwala użytkownikom na 
dobór wysokiej jakości, odpowiednego 
rozwiązania”. Firma Gross z niecierpli-
wością czeka na kolejne innowacje 
wprowadzane przez producenta i 
wynalazcę drewnianych, obcych piór. 

Produkcja ręczna lub cyfro-
wa
Firma Gross GmbH & Co KG używa 
obecnie P-System wykorzystując 3 fre-
zarki ręczne  Zeta P2 i przymierza się do 
zakupu czwartego urządzenia. Kom-
paktowa i wygodna  frezarka Zeta P2 
jest idealna do realizacji unikalnych 
projektów i małych serii. Jednocześnie  
centrum obróbcze w zakładzie – 
Homag Venture 08 zostało także wypo-
sażone w oprogramowanie WoodWOP 
umożliwiające stosowanie P-System. 
Pozwala to na realizuję wymogów pro-
dukcyjnych na większą skalę. Nawia-
sem mówiąc, części po obróbce na 
CNC nie wymagają żadnych przeróbek 
do montażu.

Tenso P-10: montaż małych 
elementów i klejenie
Firma Gross używa P-System w proce-
sie produkcji wszędzie tam gdzie jest to 
możliwe, w szczególności do szufl ad, 
paneli, powierzchni kuchennych, ram, 
osłon, w zabudowie powierzchni biu-
rowych itp. Większość meble, które 
produkuje fi rma jest klejonych w miejs-
cu przeznaczenia,  zazwyczaj używaną 
złączką montażową jest Tenso. Złączka 
ta zapewnia bardzo dużą siłę mocującą 
(bez konieczności stosowania ścisków 
czy prasy) i doskonale sprawdza się w 
przypadku mebli, gdyż jest całkowicie 
niewidoczna. Tenso jest idealnym 
rozwiązaniem dla fi rmy, która stara się 
oferować klientom, najlepsze możliwe 
rozwiązania. 
Franz Gross jest jeszcze bardziej zado-
wolony, ponieważ właśnie pojawiła się 
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1
Zastosowanie z klinem 
rozporowym

Tenso z klinem rozporowym jest idealne do łączenia 
większych elementów, w których większa ilość złączek jest 
łączona jednocześnie. Sprawdza się  także idealnie do łącze-
nia ucisów. 

Zalety przy zastosowaniu klina rozporowego:
– większa tolerancja przesuwu podczas montażu 
– wymaga zastosowania mniejszej siły podczas montażu 
– łączenie elementów bez wysiłku także przy zastosowan-
ia wielu złączek
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Tenso P to samościskająca złączka spełniająca trzy funkcje: wyrównywanie, ściskanie 
i łączenie.

Ze złączką Tenso P Bez złączki Tenso P

do P-10

Tenso P robi 
dużą różnicę

Tenso P-14 Nr art.
(bez klina rozporowego) 
Karton 80 par 145415
Karton  300 par 145425
Karton 1000 par 145435

Klin rozporowy Nr art.
Karton 300 par 145426
Karton 1000 par 145436 

Tenso P-10 Nr art.
(z klinem rozporowym)
Karton 80 par 145418
Karton 300 par 145428
Karton 1000 par  145438

Tenso P Zestaw startowy 
(z  klinem rozporowym) Nr art.

Tenso P-14, karton 300 par,
Tenso P-10, karton 80 par 145450

do  P-14
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Duża siła ściskająca
Pozwala na perfekcyjne wyrównanie 
i ściśnięcie elementów

Klejenie
Trwałe połączenie 
twóch elementów

Niewidoczne
Złączka nie jest widoczna 
w produkcie fi nalnym

Wszechstronność
Łatwe klejenie połączeń 
uciosowych

Mniejsza siła podczas montażu 
Potrzebne jest tylko krótkie użycie małej siły 
aby połączyć elementy, niezależnie od liczby 
złączek 

Frezowanie gniazda

25 sek.

Montaż
złączki

5 sek.

Podanie kleju

5 sek.

Połączenie

5 sek.
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Watch the
new Tenso P-10

video now

Tenso P-10 Nr art.
(z klinem rozporowym)
Karton 80 par 145418
Karton 300 par 145428
Karton 1000 par  145438

Tenso P Zestaw startowy 
(z  klinem rozporowym) Nr art.

Tenso P-14, karton 300 par,
Tenso P-10, karton 80 par 145450
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Clamex P-14

Inspiracje

Nowe idee teraz 

dostępne 

online- znajdziesz tam 

jeszcze więcej zdjęć

Zainspiruj się rozwiązaniami różnych połączeń i możliwościami jakie oferują! 
Odwiedź stronę producenta aby odkryć jeszcze więcej. Znajdziesz tam dalsze 
zastosowanie produktów Lamello przeznaczonych dla producentów mebli, firm 
zajmujących się zabudową sklepów, wnętrz, kuchni i znacznie więcej:
www.lamello.com/inspiration/application-inspiration
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Divario P-18Divario P-18

Invis Mx2

Cabineo 12 blackTenso P-14
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Bieżące produkty w naszej ofercie:

Frezarka do połączeń Top 21
Oryginalna frezarka do połączeń z funkcją zmia-

ny położenia na wysokość. Dostarczana przez 

wynalazcę tego systemu połączeń. Wybór fre-

zarki Lamello gwarancją precyzji, niezawodności,

wytrzymałości i wiele innych możliwości zastoso-

wania

Frezarka do połączeń Top 21 Nr art. 
Frezarka do połączeń Top 21 w systenerze
wraz z akcesoriami 101500

Classic X 
Oryginalna frezarka do połączeń -                         

niebędne wyposażenie każdego 

zakładu. Wybór frezarki                                         

Lamello gwarancją                                              

precyzji, niezawodności,

wytrzymałości i wiele                                                                       

dodatkowych korzyści.

Classic X Nr art. 
Classic X w stystenerze 101600S
Classic X w kartonie 101600K

Oryginalna frezarka do połączeń -                         

niebędne wyposażenie każdego 

zakładu. Wybór frezarki                                         

Lamello gwarancją                                              

precyzji, niezawodności,

wytrzymałości i wiele                                                                       

dodatkowych korzyści.

Wszechstronne zastosowanie 
złączek Lamello

Opis Nr art.
1 Lamello złączka drewniana 20, karton 1000 sztuk 144020
2 Lamello złączka drewniana 10, karton 1000 sztuk 144010
3 Lamello złączka drewniana 0, karton 1000 sztuk 144000
4 Samomocująca złączka wbijana E20-L, karton 400 sztuk 145025
5 Samomocująca złączka wbijana E20-H, karton 400 sztuk 145026
6 Złączka wczepiana K20, karton 250 sztuk 145000
7 Lamello złączka do Corianu C20, karton 250 sztuk 145010
8 Lamello złączka do Corianu C10, karton 300 sztuk 145012
9 Złączka wsuwana Simplex, karton 50 par 166101

2

1 3

4

5

6

7

8

9

8
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Cabineo
Złączka do korpusów - duża oszczędność 

czasu, tylko obróbka na powierzchni i duża  

siła mocująca

Cabineo Nr art. 
Cabineo Zestaw startowy, Cabineo 8 + 12 (po 40 sztuk),
w pakiecie końcówka imbusowa Cabineo i zaślepki  (40  sztuk) 186305
Cabineo 8, do przegród środkowych, 500  sztuk 186310
Cabineo 12, 500 sztuk 186320
Cabineo 8 black, do przegród środkowych, 500  sztuk 186340
Cabineo 12 black, 500 sztuk 186330

Invis Mx2 
Unikatowe połączenie spełniające najwyższe 
wymagania pod względem estetyki, stabilności     
i produktywności

Invis Mx2 komplet złączek 
z nakrętką 14 mm (nr art. 6012300)

Invis Mx2 komplet złączek
z nakrętką 30 mm (nr art. 6012301)

Invis Mx2 Starter Kit  Nr art. 
W zestawie: MiniMag Mx2, 20 złączek Invis Mx2 wraz z nakrętkami   
14 mm, szablon Rasto, wiertło, 
przedłużka elastyczna, szablon do wkręcania, w systenerze 6100300
Invis Mx2 komplet złączek z nakrętką 14 mm - 20 szt. 6012300
Invis Mx2 komplet złączek z nakrętką 30mm - 20 szt. 6012301

System nakładania kleju

LK 3, LK 5, LK 10

Podajnik kleju do klejów                         

wodnorozpuszczalnych 

Podajniki kleju Nr art.  

LK 3, Podajnik kleju wraz z wężem, pistoletem klejowym 
i dyszą typu szpic 502003
LK 5, Podajnik kleju wraz z wężem, pistoletem klejowym 
i dyszą typu szpic 502005
LK 10, Podajnik kleju wraz z wężem, pistoletem klejowym, 
dyszą typu szpic
dodatkowo możliwość podłączenia drugiego węża  502010

System nakładania kleju

Podajnik kleju do klejów                         

Podajniki kleju Nr art.  

Złączka do korpusów - duża oszczędność 

czasu, tylko obróbka na powierzchni i duża  czasu, tylko obróbka na powierzchni i duża  czasu, tylko obróbka na powierzchni i duża  

9
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Porady  Wskazówki

Łączenie przegród środkowych od grubości 
16 mm przy użyciu złączki P-10, z nakładką 
4 mm na ogranicznik głębokości frezowania 
P-System

Chcecie łączyć ze sobą cienkie 
materiały?  Zastosowanie 
nakładki 4 mm do P-System 
pozwala na przesunięcie frezo-
wanego w elemencie gniazda i 
umożliwia łączenie przegród 
środkowych o grubości 16 mm i 
większej. 

Więcej porad 

i wskazówek do 

produktów 

Lamello na stronie:  

 www.lamello.com

Frezowanie gniazda 

Nałożenie kleju

Zaznaczanie miejsca połączenia 
elementów

Montaż złączki

Połączenie i.....gotowe!

Wyrównanie elementu w przesuniętej 
pozycji przy wykorzystaniu płyty 
dystansowej 2  mm

Zakładanie nakładki ogranicznika 
P-System 

Montaż klina rozporowego Tenso P-10 

Frezowanie gniazda na krawędzi przy 
użyciu nakładki 2 mm (głębokość gniazda 
12 mm)

Jak to działa:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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Najważniejsze wydarzenia w nas-
zej sieci partnerskiej
Centrum Morbidelli cx210/220 z opcją umożli-
wiającą zastosowanie P-System 
Centrum fi rmy Morbidelli cx210/220 to pierwsze urządzenie 
włoskiego producenta maszyn CNC z nowej linii urządzeń 
kompaktowych. Ten nowy nabytek wyróżnia się szeregiem 
funkcji, w tym nowo zaprojektowanymi głowicami wiercącymi, 
dostosowanymi do potrzeb klienta zespołami roboczymi i nowym 
systemem powrotu elementów, z automatycznym rozładunkiem 
w celu skrócenia czasu cyklu. Ten nowy nabytek wyróżnia się 
szeregiem funkcji, w tym nowo zaprojektowanymi głowicami 
wiercącymi, dostosowanymi do potrzeb klienta zespołami 
roboczymi i nowym systemem powrotu elementów, z automaty-
cznym rozładunkiem w celu skrócenia czasu cyklu. Oprogra-
mowanie maszyny - MAESTRO jest dostarczane także z wstępnie 
zainstalowanymi makrami przetwarzania P-System, co czyni 
maszynę gotową do frezowania gniazd pod złączki Clamex P, 
Tenso P i Divario P  dla połączeń narożnikowych, pod przegrody 
środkowe i na powierzchni  elementów.

Oprogramowanie CAD / CAM Vectorworks 
integruje złączki Lamello
Vectorworks interiorcad 2019 integruje złącza Lamello Clamex 
P-14, Clamex P Medius 14/10, Clamex P-10 i Cabineo, które będą 
również dostępne w kolejnych wersjach oprogramowania.
W oparciu o poprzednie narzędzie „Einteilverbinder 3D”nastąpiło 
rozszerzenie możliwości, jakie daje to oprogramowanie. Obok 
kołków i wkrętów, pasek menu Interiorcad 2019 Vectorworks 
pozwala również wybrać złącza Lamello wymienione powyżej. Po 
dokonaniu wyboru istnieje możliwość wizualizacji rozmieszczenia 
złączek  w  elemencie obrabianym – operację ę przeprowadza się 
jednym kliknięciem myszy. 
Paleta Objectinfo umożliwia bezpośredni dostęp i konfi gurację 
używanego programu CNC; ta opcja jest już dostępna dla wood-
WOP, Maestro i Xilog Plus a obecnie jest opracowywana dla Woo-
dfl ash i NC-Hops.

"„Szybko + łatwo + profesjonalnie”: Gannomat 
Basica Variabel 0194
Jako uniwersalna maszyna do wiercenia i osadzania, Gannomat 
Basica Variabel 0194 zapewnia kompletne rozwiązanie do mon-
tażu jednoczęściowego złącza Cabineo.
Charakterystyczne gniazdo pod złącze Cabineo wykonuje się 
dzięki specjalnie opracowanej  3-wrzecionowa głowica wiercąca z 
matrycą wciskającą. Natomiast otwory o średnicy 5 mm są wier-
cone za pomocą 11-wrzecionowej głowicy wiertarskiej lub gło-
wicy pod zawiasy puszkowe.
Głowice wiertarskie  można szybko zmieniać bez użycia narzędzi, 
natomiast  ustawianie pozycji agregatów odbywa się mechanicz-
nie za pomocą cyfrowych liczników.

Zobacz wideo z nowym 

centrum Gannomat i 

wykonanie połączenia 

z użyciem  Cabineo
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Lamello AG | Joining technology 
Hauptstrasse 149 | 4416 Bubendorf, Switzerland 
Phone +41 61 935 36 36 | Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.com | www.lamello.com

Wybór odpowiedniego typu połączenia i 
wymiary elementu 

Wizualizacja połączeń uwzględniająca 
parametry wyjściowe 

Wybór typu frezowanego gniazda i 
wymaganych złączek

Konfigurator                           
P-System

Wyszukiwarka  złączek

Wybór potrzebnego typu połączenia i 
wymiary elementu  

Program dobiera złączki potrzebne do 
wykonania danego połączenia

Jak to działa:

Jak to działa:

Wyszykiwarka umożliwiająca 
wybór odpowiedniej złączki.                                       
www.lamello.com
Szukasz odpowiedniej złączki Lamello do pracy? Skorzystaj z 
programu wyszukującego złącze na stronie internetowej 
producenta. W ciągu kilku sekund pozwoli on znaleźć rozwią-
zanie idealne pasujące do Twoich potrzeb.

1.

2. 3.

2.

1.


