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Tenso P-10
Nieuw in het
assortiment

Tips & trucs
Tussenwandverbinder Tenso P-10

Nieuws over ons
assortiment
Profiteer van onze speciale actie

Tenso P-10:
de snelle en onzichtbare
oplossing voor het monteren
van dunne materialen

Dunne materialen
Voor het verlijmen van materialen vanaf 12 mm dik

Meubelmakerij Gross GmbH & Co KG is een familiebedrijf dat in 1972 is opgericht.
Het bedrijf telt 20 medewerkers en wordt nu geleid door Franz Gross en zijn broer,
de tweede generatie van de familie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren van
unieke stukken en interieurinrichting. Het past sinds 2016 het Lamello P-systeem toe,
dat hun tijdwinst en een hogere productiviteit oplevert. Wij zijn daarom erg blij dat het
bedrijf heeft ingestemd met een etest van onze nieuwe verbindingsoplossing Tenso
P-10.

Frezen van P-System
groef met Zeta P2 of CNC
2

“Ideeën die alle normen tarten„, dat is
het motto van Gross. Deze filosofie
zit in het DNA van het bedrijf, dat zich
er met name op toelegt om voor zijn
klanten innovatieve en luxueuze
oplossingen op het gebied van interieurinrichting uit te werken. Volgens
datzelfde idee heeft het bedrijf samen
met andere partners met name het
merk “TUERI„ ontwikkeld, een uniek
massief houten bed dat bestand is
tegen straling.

Op de vakbeurs HOLZ-HANDWERK
in Neurenberg kwam Franz Gross voor
het eerst in aanraking met het Lamello
P-systeem. Hij besefte meteen hoe
efficiënt dit systeem is en bracht dit
enthousiasme over op zijn team, dat
na enige aarzeling snel overtuigd
was van de tijdwinst en het gebruiksgemak van dit systeem.

Verbinders monteren zonder gereedschap
Snel en eenvoudig zonder schroeven of lijm

Lijmen zonder
lijmklemmen of persen
te gebruiken

Een uniek systeem voor
talloze toepassingen

kort een vierde aan te schaffen.
De Zeta P2 is klein, praktisch en is
ideaal voor unieke en in kleine hoeveelheden geproduceerde stukken.
Daarnaast heeft het bedrijf het
P-systeem opgenomen in de CNCproductie met de machine Homag
Venture 08 en de programmeringssoftware woodWOP. Hierdoor kan het
bedrijf goed inspringen op eventuele
productiepieken. Bovendien hoeven
de geproduceerde stukken niet verder
bewerkt te worden om te kunnen
worden gemonteerd.

De Tenso P-10: voor het
monteren en verlijmen van
dunne materialen

Tijdens ons gesprek legt Franz Gross
ons uit in hoeverre het P-systeem
het werk van zijn team dagelijks vergemakkelijkt, en hij voegt eraan toe
dat het P-systeem volgens hem ronduit
fantastisch is en nog verder ontwikkeld
kan worden. Naast de tijdwinst en de
eenvoud van het systeem werden Franz
Gross en zijn team uiteindelijk vooral
over de streep getrokken doordat het
P-systeem als voordeel heeft dat er
maar met één methode gewerkt hoeft
te worden. In dezelfde voor gefreesde
groef kunnen montage-elementen
voor diverse functies (met dezelfde
diepte) worden toegepast: de Tenso
P-10 of P-14 voor een vaste verlijming
en de Clamex P-10 of P-14 voor een
demonteerbare verbinding.

Het P-systeem wordt indien mogelijk
door Gross in het productieproces
gebruikt voor met name laden,
panelen, kastrompen, frames,
afdekkingen, deklagen enz. De
meeste door Gross vervaardigde
meubelstukken worden geleverd
met een vaste verlijming en daarom
gebruikt het bedrijf voornamelijk
het montage element Tenso.

Handmatige of digitale
vervaardiging

Franz Gross is er daarom bijzonder
enthousiast dat het Tenso-assortiment
onlangs met een nieuw onderdeel is
uitgebreid, de Tenso P-10,voor het
verlijmen van dunne materialen met

Gross GmbH & Co KG gebruikt het
P-systeem momenteel met drie Zeta
P2-machines en is van plan om binnen-

Dit element kenmerkt zich door een
zeer hoge klemkracht (geen lijmklem
of pers nodig), is volledig onzichtbaar
en daardoor esthetisch bijzonder aantrekkelijk. Een ideale oplossing voor
meubelmakerijen die er voortdurend
naar streven hun klanten de beste
service te bieden.

Snelle en efficiënte
montage,
geen wachttijden

een dikte vanaf 12 mm. Deze nieuwkomer biedt het bedrijf nog meer
mogelijkheden voor het vervaardigen
van interieurdelen die verlijmd worden
geleverd, zoals wandrekken, het lijstwerk van deuren, badkamermeubelen,
buffetkasten en bekleding.
Bij de afsluiting van het bezoek vertrouwt de chef van de Gross-werkplaats
ons toe dat Lamello een geweldige
en altijd vernieuwende partner is
op wie we kunnen rekenen als het
gaat om het vinden van kwalitatieve
oplossingen, en dat Gross zich nu al
verheugt op de toekomstige innovaties
van de bedenker van de houten lamel.
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Met Tenso P

Zonder Tenso P

Tenso P maakt
het verschil
De Tenso P is een zelfspannend verbindingsbeslag met drie functies
tegelijkertijd: uitlijnen, spannen en verbinden.

Gebruik met voorspanclip
Voorspanclip

1
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Clip P-10

De Tenso met voorspanclip is geschikt voor gebruik bij
grotere elementen waarbij meerdere verbinders tegelijkertijd worden verbonden en bij verstekverbindingen.
Voordelen van de voorspanclip:
– Grotere schuiftolerantie bij de montage
– Minder kracht nodig bij het verbinden
– Moeiteloos verbinden bij meerdere verbinders

Clip P-14

Tenso P-14
(zonder voorspanclip)

Art.nr.

EUR

Tenso P-10
(met voorspanclip)

Art.nr.

EUR

Karton met 80 paar
Karton met 300 paar
Karton met 1000 paar

145415
145425
145435

55.00
191.00
599.00

Karton met 80 paar
Karton met 300 paar
Karton met 1000 paar

145418
145428
145438

67.00
226.00
725.00

Starterset Tenso P
(met voorspanclip)

Art.nr.

EUR

Tenso P-14 met 300 paar,
Tenso P-10 met 80 paar

145450

249.00

Voorspanclip

Art.nr.

EUR

Karton met 300 paar
Karton met 1000 paar

145426
145436

39.00
119.00

Verlijmen
Stevig verbinden van
twee werkstukken

Onzichtbaar
De verbinder is
niet zichtbaar

Kenmerken
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Hoge spankracht

Bekijk de
nieuwe
video over
Tenso P-10

Kan perfect worden
uitgelijnd en trekt de
werkstukken samen

Polyvalent
Eenvoudig vastlijmen
in verstek

Boren
Minder kracht

5 sec.

U hoeft de verbinders alleen
maar vast te klikken

Lijm aanbrengen

5 sec.
Frezen

40

Seconden

25 sec.

Verbinden

5 sec.
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B ek ijk onlin e
n o g mee r fo to's
om in s pira t ie
o p te d o e n :

Inspiratie
Laat u inspireren door onze veelzijdige verbindingsoplossingen en hun
mogelijkheden! Meer toepassingen kunt u daarnaast ook op onze website
ontdekken. Ga voor meer toepassingen op het gebied van meubelbouw,
interieurbouw, winkelinrichting, keukens enz. naar onze website:
www.lamello.nl/inspiratie/toepassing-inspiratie

Clamex P-14
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Tenso P-14

Cabineo 12 black

Divario P-18

Invis Mx2
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Nieuws over ons assortiment
Zeta Starter Set*
De nieuwe groeffreesmachine
waarmee u dagelijks tijd bespaart
en zich onderscheiden kan
Omschrijving

Art.nr.

EUR

Zeta Dia in de systainer, Divario starterset-systainer, Clamex P-14,
80 stuks, Tenso P-14 (met voorspanclip), 80 stuks, montagegereedschap,
systainer II T-loc, en vakverdelers
101402DDSET
1699.00

Starterset Tenso P
Zelfspannende verbinder als
lijmhulp, voor alle hoeken

Omschrijving

Art.nr.

EUR

Tenso P-10 karton met 80 paar (met voorspanclip),
Tensp P-14 karton met 300 paar (met voorspanclip) 145450

249.00

Actie

Set 1 P-System*
Perfect sluitende verankering

Omschrijving
Clamex P-14 karton met 300 paar,
Tenso P-14 karton met 300 paar
(met voorspanclip), frees diamant Zeta

Art.nr.

EUR

145310S1

619.00

Actie

Set 2 P-System*
Perfect sluitende verankering

Omschrijving
Systainer, Clamex P-14 karton met 80 paar,
Tenso P-14 karton met 80 paar
(met voorspanclip), schroevendraaier
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Art.nr.

EUR

145310S2

229.00

Classic X*

Gratis

De originele groeffreesmachine voor
iedere werkplaats. Een Lamello met
de Zwitserse precisie, betrouwbaarheid,
duurzaamheid en veelzijdig inzetbaar.

Gratis

Omschrijving
Groeffreesmachine Classic X in de systainer, gratis karton grootte 20 houten lamellen, 1000 stuks
Groeffreesmachine Classic X in de karton, gratis karton grootte 20 houten lamellen, 1000 stuk

Art.nr.

EUR

101600DS2
101600DK2

559.00
489.00

Tanga DX200*
De handzame lichte
Gratis
krachtpatser voor
de nauwkeurige
demontage van kozijnen
Omschrijving

Art.nr.

EUR

Freesmachine Tanga DX200, met gratis zaagblad,
Z30, Ø 200 × 2.2 × 29 mm (snijdiepte70 mm) 111570FS1

1099.00

Lijmapparatuur
LK 3, LK 5, LK 10
Lijmopbrengapparaat voor in
water oplosbare lijmsoorten
Omschrijving

Art.nr.

EUR

LK 3 incl. slang, lijmpistool en puntsproeier
LK 5 incl. slang, lijmpistool en puntsproeier
LK 10 incl. slang, lijmpistool en puntsproeier
incl. aansluitmogelijkheid voor een tweede slang

502003
502005

696.00
981.00

502010

1265.00

Cabineo verbinder
Tijdbesparende corpusverbinder
met zuivere oppervlaktebewerking
en optimale spankracht
Omschrijving

Art.nr.

EUR

Cabineo 8, voor tussenwanden, 2000 stuks
Cabineo 12, 2000 stuks
Cabineo 8 black, voor tussenwanden, 2000 stuks
Cabineo 12 black, 2000 stuks

186311
186321
186341
186331

579.00
579.00
579.00
579.00

* Acties geldig tot 30-05-2019
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Tips

trucs

Tussenwandverbinding vanaf 16 mm
met Tenso P-10- en P-System opzetstuk voor diepteregeling van 4 mm

Meer tips en
trucs voor onze
u op
producten vindt
www.lamello.nl

Wenst u dunne plaatmaterialen te
verbinden? Door de trapsgewijze
installatie met het P-System
opzetstuk voor diepteregeling
van 4 mm kunt u tussenrandverbindingen met een materiaaldikte
vanaf 16 mm maken.
Zo werkt het:
1.

Markeren van de werkstukken

4.

P-System opzetstuk voor diepteregeling
van 4 mm aanbrengen (effectieve
freesdiepte 8 mm)

7.

Tenso P-10 voorspannen
10

2.

Frezing in de rand met het opsteekplaatje
van 2 mm (freesdiepte 12 mm)

5.

Frezing in het oppervlak

8.

Lijm aanbrengen

3.

Lijn de plank als aanslag versprongen
uit met behulp van het opsteekplaatje
van 2 mm

6.

Verbinder inschuiven

9.

Verbinden… klaar!

Selectie uit het
partnernetwerk
Morbidelli cx210/220 met optie voor P-System
De Morbidelli cx210/220 is de eerste compacte CNC-machine
van de Italiaanse fabrikant van CNC-machines. De nieuwe
machine wordt onder meer gekenmerkt door nieuwe boorkoppen, op maat gemaakte werktuigen en een nieuw mechanisme
voor het verwerken van platen met automatisch uitlaadsysteem
voor kortere cyclustijden. De machinesoftware MAESTRO
beschikt bovendien over vooraf geïnstalleerde macro's voor het
bewerken van P-System-werkstukken. Niets weerhoudt u er
dus van om hoek-, tussenwand- en oppervlakteverbindingen te
frezen voor de verbinders Clamex P, Tenso P en Divario P.

Vectorworks CAD/CAM-software zorgt voor de
naadloze integratie van Lamello-verbinders
Met ingang van versie interiorcad 2019 van Vectorworks zijn
de Lamello-producten Clamex P-14, Clamex P Medius 14/10,
Clamex P-10 en Cabineo-verbinders beschikbaar.
Daarbij zijn de mogelijkheden op basis van het bestaande werktuig voor eendelige meubelverbinders in 3D verder uitgebreid.
Ook deze Lamello-producten kunnen nu via het menu worden
geselecteerd, naast deuvels en schroeven. Na de selectie worden
de mogelijke verbinderlocaties op het werkstuk getoond, waarna
ze met de muis kunnen worden geplaatst.
Via het paneel met objectinformatie kan rechtstreeks toegang
worden verkregen tot de bewerking met de CNC-programma's
in kwestie voor woodWOP, Maestro en Xilog Plus. Woodflash
en NC-Hops volgen spoedig.

“Eenvoudig + snel + professioneel„:
Gannomat Basica Variabel 0194
Als universele boor- en beslagmachine biedt de Gannomat
Basica Variabel 0194 een complete oplossing voor de inbouw van
eendelige Cabineo-verbinders.
Daarbij wordt een speciaal voor Cabineo ontwikkelde boorkop
met 3 spindels en inpersmatrijs gebruikt.
Met behulp van een gatenrijboorkop met 11 spindels of een potscharnierboorkop worden tegenboringen van 5 mm aangebracht.
Daarbij kan snel van boorkop worden gewisseld, zonder het
gebruik van werktuigen. Instellingen voor bijvoorbeeld de positie
van het aggregaat worden doorgevoerd met behulp van mechanische digitale tellers.

N ie u we v id eo
va n G a n n o m a t
over d e inb ou w
va n C a b in eo
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zonder
Tanga DX200

Geen schade aan het raamkozijn
met Tanga DX200:
- Weinig stof en vuil
- Snellere en goedkopere renovatie
- Kortere interventietijd bij de klant
- Meer comfort bij het werken

- Nauwkeurig verwijderen van
het oude raamkozijn uit de
omliggende muur
- Geen nabewerking nodig
door stukadoor of schilder

met
Tanga DX200

De handzame lichte krachtpatser
voor de nauwkeurige demontage
van kozijnen

70 mm

132333

Zaagdiepte

hanteerbaarheid

Unieke zaagdiepte van 70 mm

Maximale zaagdiepte en

voor het nauwkeurig

prestaties in een kleine

verwijderen van kozijnen

- 900 g

behuizing met laag gewicht

Neem contact met ons op en bestel gratis:
• Informatiepakket Cabineo
met houten staal

• Catalogus 2019
• Folder

• Informatiepakket P-System

Fotografeer de QR-code
en klik op de link!
contact.lamello.be

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

* Aanbevolen verkoopprijs. Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in
Benelux & Frankrijk. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Alle prijzen in EUR excl. btw, excl. recupel Aanbiedingen geldig van
01.03 – 30.05.2019 Zolang de voorraad strekt.
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met houten staal

