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NILO AG uit Wettingen heeft een lange 
traditie. Het bedrijf werd in 1906 opge-
richt door Josef Berz en werd in 1982 
overgenomen door Nik Meier. Tegen-
woordig heeft het 23 medewerkers in 
dienst en is het gespecialiseerd in inte-
rieurbouw, keukenbouw en de productie 
van deuren. NILO AG onderscheidt zich 
door gepassioneerd handwerk, gecom-
bineerd met de modernste technolo-
gie. Sinds mei 2017 maakt het bedrijf 
gebruik van de nieuwe frameverbinder 
Cabineo. Het nieuwe product werd 
door meubelmaker Roger Jakob ont-
dekt in een vaktijdschrift. Hij vroeg 
direct een gratis informatiepakket aan 
via www.cabineo.ch. 

Een snelle  
beslissing

Het proefexemplaar met flyer overtuig-
de zowel hem als het hoofd productie 
Matthias Munk. Munk, die in het bedrijf 
is opgeleid, zegt: “Het besluit om het 
nieuwe product uitvoerig te testen, 
was snel genomen.” Het resultaat 
overtuigde iedereen die bij het produc-
tieproces is betrokken en sindsdien 
worden alle kasten met Cabineo ver-
bonden. Op de vraag wat de doorslag 
gaf om voor Cabineo te kiezen, ant- 
woordt Munk glimlachend: “Er zijn 
meerdere redenen: de stapelbaarheid 
en daarmee de mogelijkheid van  
flatpacklevering met voorgemonteerde 
verbinders, de eenvoudige en tijdbe-
sparende montage, het niet meer 
hoeven te bestellen van beslag en  
uiteindelijk de hoge spankracht.”

Snelle en eenvoudige  
montage

Voordelen van Cabineo

· Eendelige verbinder 
zonder deuvels

· Snelle montage van de 
verbinder

Voordelen van Cabineo

· Flatpack-levering met voor- 
gemonteerde verbinders

· Hoge spankracht

· Tijdbesparende montage

Cabineo: 
    overtuigende 
voordelen  
Van exclusieve unieke exemplaren tot grote series: het bedrijf NILO Keukenbouw uit het Zwitserse 
Wettingen is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van afzonderlijke meubelstukken en  
seriemeubels. Sinds kort worden alle kasten verbonden met de nieuwe, sterke Cabineo van Lamello AG. Voordelen van Cabineo

· Frezen of boren op elke CNC-machine

· Gaten boren in de zijkanten is niet meer nodig

Gratis informatie- 

pakket bestellen 

op cabineo.be

Cabineo Art.nr.  EUR*
Cabineo starterset, Cabineo 8 + 12 (elk 40 st.), incl.
Cabineo gereedschap en afdekkappen (40 st.)
Cabineo 8, voor tussenwanden, 500 stuks
Cabineo 8, voor tussenwanden, 2000 stuks
Cabineo 12, 500 stuks
Cabineo 12, 2000 stuks

186305
186310
186311
186320
186321

55.00
149.50
579.00
149.50
579.00

Een order waar momenteel in Wettingen 
aan wordt gewerkt, is de productie van 
meer dan 160 kasten. Eerst worden de 
platen op de horizontale platenzaag op 

maat gezaagd. Vervolgens worden de 
werkstukken op een van de CNC- 
machines geformatteerd en bewerkt. 
In dit geval wordt de Homag BMG 511 
gebruikt. De drie gaten voor de verbinder 
worden gemaakt met een 15 mm boor. 
Daarnaast kan het gat van 5 mm voor 
Cabineo met een gatenrijboormachine 
worden gemaakt. Daarvoor hoeft het 
gereedschap niet verwisseld te worden. 
Vervolgens kan Cabineo zeer snel  
worden gemonteerd door deze een-
voudigweg in het gat te slaan. Het 
bedrijf gebruikt Cabineo 12 voor  
hoekverbindingen en Cabineo 8 voor  
tussenwanden.

Cabineo bespaart tijd
Tijdens het gesprek met Munk komen 
we erachter dat de kasten voorheen 

Voordelen van Cabineo

· Snelle montage zonder 
voormontage van deuvels 
of schroeven

· Uitstekende schroef voor 
een perfect uitgelijnde 
verbinding

· Vastgeschroefde  
verbinding

excenter. Hij legt uit waarom: “Door de 
uitstekende schroef kunnen de afge-
werkte meubeldelen perfect worden 
uitgelijnd en hoeven ze alleen nog maar 
met de accuschroevendraaier te worden 
verbonden.” Als de verbinder onzicht-
baar moet zijn, en dat is bij NILO AG wel 
de standaard, dan worden afdekkappen 
gebruikt die binnen enkele seconden op 
de Cabineo kunnen worden gedrukt. 
Deze biedt Lamello AG in verschillende 
kleuren aan. NILO AG heeft sinds de 
overstap al meer dan 2500 Cabineo- 
verbinders gebruikt en is helemaal over-
tuigd van de frameverbinder. “Wij 
maken al meerdere jaren gebruik van de 
systeemoplossingen van Lamello en zijn 
blij met zo’n innovatieve partner aan 
onze zijde”, zegt Munk aan het einde 
van de rondleiding.

gemonteerd werden geleverd. “Sinds 
de overstap op Cabineo profiteren we 
van montage ter plaatse en staan we 
versteld van de tijdbesparing.” Monteur 
Walter Rudolf bevestigt dat de montage 
van de kasten met Cabineo aanzienlijk 
eenvoudiger en sneller is dan met een 



Divario P-18Tenso P-14Clamex P-14

Tenso P-14

54

4 minuten

Inschuiven 
16 verbinderhelften = 30 sec.

Lijm aanbrengen 
4 hoeken = 30 sec.

Verbinden
4 hoeken = 30 sec.

Frezen
16 frezingen = 2 min.

De verbinding is binnen enkele minuten klaar, zonder te wachten, 
zonder gebruik te maken van lijmklemmen en zonder nabewerking

De snelste verbinding met elektrisch gereedschap 

Klaar in 4 minuten!

Bespaar tijd met  
           Zeta P2
In 4 minuten een kast in elkaar zetten

Zeta P2  Art.nr. EUR*
met HW-profielgroeffrees in systainer
met diamant profielgroeffrees in systainer

Spechtenhauser
Spechtenhauser gebruikt al ruim 3 jaar de P-System 
verbinders van Lamello. Het bedrijf profiteerde van 
een gratis demonstratie door onze Lamello vertegen-
woordiger en kon zo de voordelen van het systeem 
leren kennen. Zeta P2 overtuigde het team al bij de 
eerste tests qua gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaar-
heid en snelheid. Naast de tijdsbesparing bij de  
montage ziet het bedrijf de belangrijkste voordelen 
van het P-System in de nauwkeurige pasvorm, de 
esthetiek en de stapelbaarheid van de onderdelen 
met gemonteerde verbinders.  

89.00
315.00

54.00
189.00

102.00

259.00
229.00

Clamex P-14 Art.nr. EUR*
Karton met 80 paar
Karton met 300 paar

Tenso P-14 met voorspanfunctie Art.nr. EUR*
Karton met 80 paar (zonder voorspanclip)
Karton met 300 paar (zonder voorspanclip)

Divario P-18 Art.nr. EUR*
Starter-Set 80 paar incl. montagegereedschap

Starter-Set 80 paar in Systainer I. incl. montagegereedschap,
Divario P-18 markeermal
Karton met 300 paar

145550S 
 

145551 
145560

Lijmproces P-System Tenso P-14 met Zeta P2

Alternatief lijmproces

Inschuiven 

Onderhouden 

Lijm  
aanbrengen 

Klem 
losmaken

Verbinden

Verbinden

Reinigen

Klaar!

Spannen

Klaar!

Frezen 

Bewerken

Controleren 

1.

1.

6.

2.

2.

7.

3.

3.

8.

4.

4.

9.

5.

5.

10.

Lijm  
aanbrengen 

Verbinder 
aanbrengen

145334 
145346

145415
145425

Zeta P2 Dia Set Art.nr. EUR*
Zeta P2 Dia Set

101402DSOM
101402DSOMD

1229.00
1339.00

101402DDSET 1699.00

Art.nr 101402DDSET

Zeta P2- 

gratis Demonstratie 

aanvragen op  

lamello.be

lamello.nl
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Laat u inspireren door onze veelzijdige verbindingsoplossingen en 
hun mogelijkheden! Meer toepassingen kunt u op onze website 
ontdekken. Met de P-System configurator vindt u snel de beste 
oplossing voor elke situatie!

Inspiratie

 Werkstukken kunnen meteen 

in een tijdelijke opslag  

gelegd of gestapeld worden

 Gering transport- 

volume dankzij leve- 

ring van afzonderlijke 

onderdelen

 Aanpassingen ter 

plekke mogelijk

 Korte montagetijd dankzij voor- 

gemonteerde verbindingselementen 

Meer 

inspiratie op  

onze website
P-System 

„De tijdsbesparing is 
enorm. Afzonderlijke 

delen worden  
eenvoudig verbonden 

en kunnen meteen  
geschuurd of geolied 

worden.”
Dhr. Bernhard Niederhauser, 

 directeur meubelmakerij Lamello AG  
in Bubendorf, Zwitserland

Hoekaanslag op het buitenste tafeloppervlak 
leggen en de eerste rij groeven frezen

Met de lange Clamex P-boormal kunnen 
werkstukken tot 80 mm dik voorbereid 
worden

Multifunctionele hoekaanslag erop 
schuiven en op de gewenste hoogte 
fixeren

Zwenkaanslag op 45 graden instellen en 
een tweede rij versprongen groeven frezen 
om de verbinding stabieler te maken

Snel en stabiel verbinden
In het nieuwe trainingscentrum van 
Lamello AG stond een bar van ahorn, met 
natuurlijke ruwe randen en een stalen 
profiel in lengterichting tussen de linker- 
en rechterzijde. Geïnspireerd door de vele 
P-System klanten die deze voor hun bar- of 
keukenafdekkingen gebruiken, is deze als 
verbindingsoplossing gebruikt. De tot aan 
de vloer reikende poot wordt in verstek 
met horizontale paneel verbonden. De 
werkstukken worden eenvoudig, met of 
zonder lijm, krachtig samen verbonden en 
dat zonder dat er klemmen meegenomen 
of gebruikt hoeven te worden. Dankzij de 
twee rijen versprongen groeven staat de 
bar buitengewoon stabiel.

 Snel en gemakkelijk 

te verlijmen zonder 

extra hulpmiddelen



4.

1.

5.

2.

6.

3.
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Lijm aanbrengen

Profielgroef frezen in de zijkant met 
diepte-instelling 18

Werkstukken samenvoegen

Verbinder zonder veer in het voorste stuk 
schuiven

Halve schaal met veer in de zijkant van de 
laden schuiven

Profielgroef frezen in het voorste deel met 
diepte-instelling 10

Extra gebruiksmogelijkheid vanaf een materiaaldikte van 19 mm

Zo werkt het:

Laden efficiënt vastlijmen 

Laden efficiënt vastlijmen 

Meld u  

aan voor onze  

nieuwsbrief op  

lamello.be / lamello.nl 

en profiteer van de  

volgende tips en 

trucs

Wilt u laden met een 

plaatdikte van 12 mm 

zonder lijmklemmen  

of persen vastlijmen? 

Met Tenso P-14 is dit 

mogelijk.

Tips  trucs

Invis Mx2 starterset

Actueel in het assortiment

De unieke verbinding voor de  
hoogste eisen in esthetiek, stabiliteit 
en productiviteit

Invis Mx2 verbinderset met bout 14 mm 
(Art.nr. 6012300)

Invis Mx2 verbinderset met bout  
30 mm (Art.nr. 6012301)

Aanwijzing Art.nr. EUR*
20 Invis Mx2 verbinderset 6100300 406.44
20 Invis Mx2 verbinder met 14 mm-bout 6012300 96.90
20 Invis Mx2 verbinder met 30 mm-bout 6012301 112.20

Classic X + Lamellen
De originele groeffreesmachine voor iedere 

werkplaats. Een Lamello met de Zwitserse 

precisie, betrouwbaarheid, duurzaamheid  

en veelzijdig inzetbaar 

Classic X Art.nr. EUR*
Systainer 101600S 559.00
Karton 101600K 489.00

Tanga DX200
Een handige, lichte  

krachtpatser voor nauwkeurige 

demontage van raamkozijnen

Tanga DX200  Art.nr. EUR*
Freesmachine Tanga DX200
Diamantschijf Ø 180mm, hoekvormige stofafscherming,
gereedschapsset, systainer 111570D 999.00 
Freesmachine Tanga DX200 met sponningaanslag
Diamantschijf Ø 180mm, zaagblad Ø 200 mm, Z24, hoekvormige  
stofafscherming, gereedschapsset, systainer 111570F 1099.00

Houten lamellen in karton Art.nr. EUR*
Grootte 20, 1000 stuks 144020 27.50

9
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In de kijker:  
  CNC-partnernetwerk  
Benz tastaggregaat voor P-System

verbinders 
Sinds enkele jaren gebruikt men bij Beck Konzept AG de verbin-
ders Clamex P Medius 14/10 en Tenso P-14 van Lamello.
Vooral bij de Tenso P-14 is een precieze groefdiepte een voordeel 
om de maximale spankracht van de verbinder te bereiken, 

“Op ons bewerkingscentrum gebruiken 
wij daarom een aggregaat van Benz. 

Verschillen in plaatdikte  
worden zo automatisch gecompenseerd”,

aldus hoofd productie Christoph Bucher. De P-14-verbinders worden 
direct na het frezen gemonteerd en dienen als lijmhulp.  

Infrezen van P-System groeven op de 

Nextec van Holzher
Uiteraard ondersteunt de software het monteren van alle in de 
handel verkrijgbare nestingverbinders die slechts een verticale 
bewerking vereisen. Uniek, betrouwbaar en ongeëvenaard snel is 
de oplossing voor de P-System verbinders van Lamello. Met het 
optionele NEXTEC-Clamex-pakket kunnen de groeven voor de 
verbinders in x- en y-richting in de plaat gefreesd worden. De slim-
me BetterNest-software en een speciaal daarvoor ontwikkeld 
gereedschap maken daarnaast het aanbrengen van perfect gepo-
sitioneerde Clamex-groeven in de randen van de meubeldelen 
mogelijk, voordat ze in dezelfde klemming op grootte geformat-
teerd worden..

Masterwood Project TF 100 
De Masterwood Project TF 100 is een zeer compacte CNC-machine 
voor boren, frezen of groeven en heeft daarbij slechts ca. 5 m2 
productie-oppervlak nodig. De Project TF 100 maakt de realisatie 
van verschillende soorten verbindingen van Lamello, zoals bv. 
Clamex-P en Cabineo, op zeer eenvoudige wijze mogelijk. Dankzij 
een groot gereedschapsmagazijn met 6 posities is het mogelijk 
om een P-System groeffrees zowel op een verticale gereed-
schapshouder als op een hoekaggregaat te monteren. De soft-
ware “Masterwork” maakt de eenvoudige en intuïtieve bewer-
kingen voor het verbindingssysteem Clamex P van Lamello mogelijk.

1700W

70mm

180°

- 900 g

Een handige, lichte krachtpatser 

voor nauwkeurige demontage  

van raamkozijnen

Zagen in hoeken  
van 90° mogelijk   

Door het draaien van de bodemplaat kan men in 

hoeken zagen of langs het raamkozijn 

zonder
 Tanga DX200

met
 Tanga DX200

– Nauwkeurig verwijderen van het oude 
raamkozijn uit de omliggende muur

– Geen nabewerking nodig door 
stukadoor of schilder, herstel werken 
worden herleid tot een minimum

– Stof en vuil wordt door handige 
aansluiting op stofzuiger afgevoerd

– Snellere en goedkopere renovatie
– Kortere interventietijd bij de klant
– Meer comfort bij het werken

Snel, proper en nauwkeurig  
     werken met Tanga DX200:

Verbeterde 

snelspan-

moer

De voordelen in één oogopslag

Zaagdiepte
Unieke zaagdiepte van 70 

mm (blad 200mm) voor het 

nauwkeurig verwijderen van 

kozijnen

Lange levensduur
Licht lopende, stof verwijderende motor voor 

optimale bedrijfsveiligheid en lange levens-

duur  

Kleine compacte 
behuizing 

Dankzij het gereduceerd 

gewicht is deze machine 

handig te bedienen
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Lamello Belgium N.V. | Verbindingstechniek  
Kazerneweg 19 – Bus: 1001 | BE-9770 Kruishoutem 
Tel 0032 (0)9 311 00 20 
info@lamello.be | www.lamello.be | www.lamello.nl

* Advies verkoopprijs. Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in Benelux 
& Frankrijk. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Alle prijzen 
in EUR, excl. btw, excl. vooruitbetaalde recylingkosten Aanbiedingen 
geldig van 01.03 – 31.05.2018. Zolang de voorraad strekt.

Exclusief
voor u

  Informatiepakket   

 Cabineo met houten  

 staal

  Informatiepakket    

 P-System met  

 houten staal

Neem contact met ons  
op en bestel gratis:

Vul in, neem een foto en stuur deze naar  

info@lamello.be

Zo werkt het:

Bent u een meubelstuk aan het maken 

en op zoek naar de bijpassende  

P-System verbinder? Met de configurator 

vindt u de juiste verbinder inclusief 

positionering ervan.  

Weergave verbindingssituatie aan de hand 
van de ingevoerde gegevens

Bewerking en type verbinder selecterenVerbindingssituatie selecteren en maten 
invoeren

  P-System  

 brochure

  Cataloog 2018

  Zeta P2 demo

Fotografeer de QR-code en 
klik op de link
www.lamello.be / www.lamello.nl

Bedrijf

Naam / Voornaam

Straat + nr

Postcode

Woonplaats

Land

E-mail adres

Nu nieuw  

op onze website 

 P-System 

configurator

1. 2. 3.

U kunt onze stalen natuurlijk ook 
online aanvragen:

Wij kijken er naar uit om van u te 
horen! Het Lamello-team


