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Meubelmakerij Kofler
Clamex P-14 Flexus:
Flexibiliteit als extra troef
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Meubelmakerij Kofler

Clamex P-14 Flexus:
Flexibiliteit als extra troef
De meestertimmerlieden van meubelmakerij Kofler in Zuid-Tirol vervaardigen met de
hoogste precisie hoogwaardige interieurinrichting die voldoet aan uitdagende eisen.
Meer dan 66 jaar knowhow en ervaring worden dagelijks ingezet bij het geven van
advies, de planning en de productie. Het internationaal actieve bedrijf ging akkoord om
de nieuwe P-System-verbinder Clamex P-14 Flexus te testen. Overtuigend was vooral
de ongeëvenaarde flexibiliteit. Hannes Kofler stond ons graag te woord.

Achteraf inbouwen van glasbodem in bestaande kast.

Vader Albert Koﬂer runt het familiebedrijf samen met zijn twee zonen
Daniel en Hannes. Het bedrijf werd in
1954 opgericht door grootvader
Heinrich Koﬂer en is gespecialiseerd in
interieurbouw, winkelinrichting en het
verbinden van hout, metaal, glas en
textiel. Hannes Koﬂer, timmerman van
opleiding, omschrijft zijn bedrijf als een
oplossingsgerichte meubelmakerij die
snel kan inspelen op de wensen van de
klant.
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Maximale ﬂexibiliteit
dankzij Clamex P-14 Flexus
Een van deze klantenorders is een
vitrinekast die aan speciﬁeke eisen
moet voldoen. Bijzonder hieraan was
de wens dat de bodem van de vitrine
achteraf kon worden gemonteerd en
verwijderd, zodat deze als ﬂat-pack
kon worden vervoerd. Om veiligheidsredenen mag de vloer echter alleen van
binnenuit worden losgemaakt. "Tot nu
toe beschikten we niet over het juiste
beslag voor deze toepassing. Clamex
P-14 Flexus lost dit probleem op. De

verbinder komt precies op het juiste
moment en vult deze leemte perfect
op", legt Hannes Koﬂer uit.

monteren en vereenvoudigen zo de
montagevolgorde aanzienlijk.
Hannes Koﬂer ziet de montage achteraf
van de werkstukken als het belangrijkste voordeel van de Clamex P-14 Flexus:
"In het speciﬁeke geval van de vitrinekast stellen de ﬂexibele positioneerpennen ons in staat om de bodem van de
vitrine zonder problemen en zonder
krassen op de andere werkstukken in
het frame te plaatsen.
Bovendien kan de bodem van bovenaf
worden vastgezet, zodat hij veilig vergrendeld is, omdat er geen toegang is
tot de boorgaten", gaat Koﬂer verder.
Dankzij de indrukwekkende spankracht
die kenmerkend is voor alle P-Systemverbinders, wordt ook het doorzakken
van de bodem van de vitrinekast
voorkomen. Het nieuwe lid van de
P-System-familie overtuigt ook door
zijn gebruiksvriendelijkheid bij de
montage.

«Wat de Clamex P-14
Flexus voor ons zo interessant maakt, is het feit dat
hij geen compromissen sluit
op het gebied van flexibiliteit en de schrijnwerker
een enorme vrijheid geeft
bij het ontwerpen van
meubels».

bij Koﬂer. Met name de Tenso P-lijmhulp is erg populair: "Tenso is ideaal
voor onze productie. De tijdsbesparing
die we dankzij deze verbinder realiseren is opmerkelijk. Deze tijdsefﬁciëntie
en de afwezigheid van klemmen
maken Tenso tot het ideale product
voor ons", legt Hannes Koﬂer uit.

1.

Tenso wordt voornamelijk gebruikt
voor frames, afwerklijsten en in inbouwkasten. De P-System-groeven worden
in de geavanceerde fabriek gefreesd
met twee 5-assige CNC-bewerkingscentra Morbidelli Author X5 55 EVO
en Morbidelli M200 van SCM. De
Lamello Zeta P2, proﬁel-groeffreesmachine voor het P-System, wordt ook
gebruikt op bouwplaatsen en bij montages ter plaatse.

«De Flexus is een consequente uitbreiding van het
P-System-assortiment.
Wij zijn bijzonder opgetogen over de betrouwbaarheid waarmee Lamello haar
producten op maat maakt
voor haar klanten en zijn
blij om deel uit te maken
van de Lamello-familie».

2.

3.

De nieuwe Clamex P-14 Flexus is een
demonteerbare verbinder op basis van
de P-System-verankering en biedt dus
alle voordelen van het P-System. Nieuw
bij de Clamex P-14 Flexus zijn de ﬂexibele positioneerpennen. Dankzij deze
innovatie steken er geen stijve elementen uit. De ﬂexibele positioneerpennen
maken het mogelijk om werkstukken
achteraf in bestaande elementen te

De Tenso-lijmhulp voor
Lamello-fans
Koﬂer gebruikt al sinds 2015
P-System-verbinders. Na een demonstratie door een vertegenwoordiger van
Lamello waren de meestertimmermannen uit Zuid-Tirol enthousiast over de
innovatieve producten. Inmiddels zijn
de verbinders van de P-System-familie
een essentieel onderdeel geworden

1. De knowhow van
Clamex P gebruiken
2. Dezelfde verwerking als
Clamex P-14 Medius
3. Beweegbare positioneerpennen lijnen het werkstuk
uit en houden het in positie
4. Altijd demonteerbaar met
de draaibare hendel

4.
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Clamex P-14 Flexus

NIEUW -

5

1

6

4

3

2

1

nta

6

4

ge

2

5

Plank

KLICK

NU VER
VANAF R IN DE
A
KRIJGBA NDEL
A
VAKH
1

Demonteerbare meubelverbinder met flexibele positioneerpennen

1

Voordelen en eigenschappen
Flexibele
pbouwvolgorde

2
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Flexibele opbouwvolgorde – Beweegbare positioneerpennen maken een vrije opbouwvolgorde mogelijk
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Eenvoudige uitlijning – Beweegbare positioneerpennen lijnen het werkstuk uit en houden het op zijn plaats
Veelzijdige montage – Schuin afgekante en beweegbare positioneerpennen maken het in- en uitnemen van
het werkstuk aan beide kanten mogelijk

Eenvoudige
uitlijning

Het achteraf inbouwen van vaste legborden – Vaste
legborden of verticale scheidingen kunnen in een reeds
gemonteerde kast worden gemonteerd
Compatibel met alle Clamex P-verbindingshelften
zonder hendel – P-14 / P-10 / P-10 Medius zonder hendel

Clamex P-14 Flexus

Art.nr.

80 paar
300 paar
1000 paar

145315
145316
145317

Set Clamex P

145319

80 paar Clamex P-14 Flexus (145315)
300 paar Clamex P-14 (145346)

Toepassing van verbinders live bekijken

Veelzijdige
montage
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Netwerkproductie
Van ontwerp tot planning, via freeswerktuig
naar verwerking met CNC

CAD / ERP / CAM software
Aggregaat, CNC-gereedschappen /
CNC-bewerkingscentra
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PLANNING CAD / ERP
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Partner News Software Borm
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De ﬁrma BORM-INFORMATIK AG ontwikkelt branchespeciﬁeke
software voor industriële of ambachtelijke ondernemingen in de
houtverwerkende industrie. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in
Zwitserland en ﬁlialen in Duitsland, Italië en Nederland, alsook
partnerbedrijven in Oostenrijk.

AM

EVENS

UI
TV

LA

ON

NG

E

KI

DE

ER

M

O
LL

OE

3

PLANNING CAD
/E

RP

REN

BormBusiness is een ﬂexibele brancheoplossing met handige
controllingfuncties om de productieprocessen door de
automatisering van de aankoop tot de opslag en nacontrole
te optimaliseren. De softwareoplossing kent verschillende
toepassingsmogelijkheden, van klantenacquisitie tot productie
en facturering. BORM-INFORMATIK biedt onder andere twee
verschillende manieren van werken en systemen aan.
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Format4 Creator 950

Homag DRILLTEQ V-200
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Planning met CAD – Individuele projecten
Aanbod

Verkooptekening

Rendering

Bestellingen
Stuklijsten

Werkplan

CAM-export

Versnijdingsoptimalisering

Planning met ERP – Objecten / Industrie
Aanbod

Bestellingen

Commerciële
voorbereiding

Stuklijsten

Technische
voorbereiding

Versnijdingsoptimalisering

Bibliotheek

Planning met CAD – Individuele projecten
Hiermee worden de opdrachtgegevens in CAD erg ﬂexibel en
individueel opgebouwd, en voor gelijkaardige latere processen
voorbereid en hergebruikt. Deze benadering is perfect voor fabrikanten die haast nooit twee keer eenzelfde product produceren.
Hiermee kunnen bijvoorbeeld de P-System-verbinders van Lamello
in de CAD-software PointLine vanuit de bibliotheek via ‘pick and
place’ direct in de 2D- of 3D-tekening worden ingevoegd.

Verkooptekening

CAM-export

Planning met ERP – Objecten / Industrie
Deze aanpak is geschikt voor een gerichte productenportfolio en
industriële productiewijze. Hiermee worden de opdrachtgegevens
zowel commercieel als technisch geconﬁgureerd, tot de geautomatiseerde montage van de Lamello P-System-verbinders of de
Cabineo’s.
Dankzij de geïntegreerde werkmethode worden de beslaglijsten
automatisch aangemaakt en zijn diverse artikelgegevens zoals
voorraadcijfers en herbevoorradingstermijnen beschikbaar.
Wanneer producten onder de minimumvoorraad komen of bij een
projectspeciﬁeke vraag kunnen ze direct bij de leverancier worden
besteld.

CNC-software
P-System Makro vanuit WDFlash 4.1

CNC-software
woodWOP component
«Lamello P-System»

CNC-gereedschappen
1 × P-System CNC-groeffrees in HSK63F
1 × P-System CNC-groefgereedschap* in HSK63F
1 × boor Ø 6 mm

CNC-gereedschappen
1 × gereedschapsset voor P-System

Aggregaat*
Optioneel voor P-System CNC-groefgereedschap:
1 × hoekaggregaat 90°
1 × P-System CNC-groeffrees

De Creator 950 van Format4 is een compacte CNC-machine die
slechts vijf vierkante meter inneemt. Met de standaarduitvoering
is een vierdimensionale formatering mogelijk. Stilstandtijden
blijven beperkt omdat er geen afzuiging of console gepositioneerd
moet worden. Aan de machine is een eenvoudige Makroprogrammering van het Lamello P-System mogelijk. Alternatief
kunnen de meubelstukken met de tekensoftware F4Design
worden ontworpen en kunnen alle verbinders automatisch in de
werkstukken worden gemonteerd en als CNC-programma naar
de machine worden overgedragen.

De DRILLTEQ V-200 van Homag is een verticaal CNC-bewerkingscentrum en een ﬂexibele allrounder voor de corpusbewerking
op slechts vijf vierkante meter. Dankzij het spantangensysteem
zonder vacuüm is er geen stilstandtijd. Het PowerTouchbedieningsconcept zit al in de standaarduitrusting. Het is
optioneel verkrijgbaar met tot 13 verticale high-speed boorspindels incl. snelwisselsysteem voor de boor en een magazijn voor
automatische gereedschapswissel.
De P-System-proﬁelgroeven worden kops gefreesd met de
P-System-frees. De proﬁelgroeven in het oppervlak kunnen met
de P-System-schachtfrees worden uitgevoerd.

De P-System-proﬁelgroeven worden kops gefreesd met de
P-System-frees. De proﬁelgroeven in het oppervlak kunnen met de
P-System-schachtfrees of eventueel met een extra hoekaggregaat
en een P-System-frees worden uitgevoerd.
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Distributiepartners van Lamello
*

U vindt onze bekwame distributiepartners
met voorraad hier:
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Gegevensuitwisseling tussen constructiesoftware / ERP en
de distributiepartners van Lamello. Beslag overbrengen naar
productenmand.
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B e k ij k o n li n e
's
n o g m e e r fo t o
o m in s p ira t ie
o p te d o e n :

Firma ArtGerecht – Interieurbouw van caravans
Die Firma ArtGerecht uit Grassau am Chiemsee in Beieren,
vervaardigt individuele voertuiginterieurs volgens een modulair
systeem. Een bijzonder detail hierbij is dat de klant niet alleen

Inspiratie

helpt bij het ontwerp, maar ook bij de montage. Op deze manier
wordt al vóór de eerste reis een gevoel van vrijheid en zelfbeschikking gecreëerd. Om deze vrijheid te bieden, zijn er bij het kiezen
van de verbindingsmiddelenoplossingen nodig die eenvoudig
te monteren zijn en die een leek niet voor uitdagingen stellen.

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

Directeur Cord Dayal van de ﬁrma Artgerecht vond in Lamello
en de CNC-verbinder Cabineo wat hij zocht. Deze verbinder is
nestbaar, bestaat uit een enkel onderdeel en is daarom eenvoudig
te monteren, zelfs door ongetrainde leken.

Cabineo 8 M6
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Profiteer nu van onze aanbiedingen en promoties
3 jaar 1
g a ra n t i e
lo
Voor Lamel
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Classic X

Zeta P2

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

De nieuwe groeffreesmachine
waarmee u dagelijks tijd bespaart
en zich onderscheiden kan

Omschrijving

Art.nr.

Omschrijving

Classic X Professional-set
101600DS3
in systainer, incl. assortiment Lamello-systeem
Leveringsomvang:
101600CSOM groeffreesmachine Classic X,230 V;
assortiment Lamello-systeemverbinders
Leveringsomvang: 40 stuks E20-H, 40 stuks E20-L incl. inslaghulp,
40 stuks K20, 300 stuks Lamellen 20, 150 stuks Lamellen 10,
150 stuks Lamellen 0, 40 stuks C20, 1 stuks Lamellen H9, 1 stuks
Clamex S-18, 1 stuks C10, 1 stuks Systainer II T-Loc

Art.nr.

Zeta P2 Dia Professional-set
101402DD5
in systainer, incl. verbinder Pro. Sortainer
Leveringsomvang:
101402CSOMD Zeta P2-set, 230 V met Dia-frees;
145312 assortiment P-System-verbinder Professional
Leveringsomvang: 120 paar Clamex P-14, 30 paar Clamex P-Medius
14/10, 30 paar Clamex P-10, 80 paar Tenso P-14 incl. clip, 30 paar
Tenso P-10 incl. clip, 20 stuks Bisco P 14, 20 stuks Bisco P-10,
80 paar Divario P-18, Divario-montage gereedschap / boor / markeermal,
Clamex P-montagegereedschap, Tenso P-14 indrukstift P-10 / P-14,
Systainer T-Loc

Tanga DX200
Een handige, lichte
te krachtpatser
voor nauwkeurigee demontage
van raamkozijnen

Omschrijving

Art.nr.

Set Clamex P
80 paar Clamex P-14 Flexus (145315)
300 paar Clamex P-14 (145346)

145319

I n t ro d u c t i e s e t

Gratis
Art.nr. 1323

Omschrijving
Tanga DX200-set
in systainer, incl. Dia-slijpschijf, Ø 180 mm
Leveringsomvang:
111570F scheidingsfrees Tanga DX200, 1700 W;
132530 diamant-slijpschijf, Ø 180 mm;
132331 zaagblad Z24 - Ø 200 mm;
Gratis: 132333 Zaagblad Z30 - Ø 200 mm
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33

Art.nr.
111570FS1

1

Bekijk de voorwaarden op www.lamello.be/nl/service/hersteldiensten.
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Service:
Wij staan voor u klaar!

Verbinders zoeken
De zoekfunctie toont u de
geschikte verbinderoplossingen
op basis van uw gegevens
(materiaaldikte, demonteerbaar,
onzichtbaar enz.)

P-Systemconﬁgurator
Zoekt u een passende verbinder?
Met de conﬁgurator vindt
u de juiste verbinder en de
positionering ervan.

CAD-gegevens
Advies ter plaatse
Download uw 2D- / 3D-gegevens
in het gewenste formaat.

Na telefonisch contact leggen wij
een afspraak vast en geven
u een uitgebreide uitleg over
ons verbindingssystemen.

Video’s / tutorials

Telefonisch advies

Ontdek de vele tutorialvideo’s op
onze website en in het
YouTube-kanaal van Lamello.

Heeft u vragen over onze
producten of een bepaalde
toepassing? Wij helpen u
graag snel en efﬁciënt in een
persoonlijk gesprek.

Online advies
Hebt u interesse in een online
productpresentatie of persoonlijke
producttraining? Wij stellen onze
systeemoplossingen aan u voor
tijdens een persoonlijke
webconferentie.
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Tips en trucs
Leer van onze professionals de kneepjes van het vak voor onze
verbindingselementen en haal
alles uit onze producten.
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Free Demo
Zeta P2
Neem contact op met uw
toepassingsspecialist of
onze buitendienst
Marcel Marijnissen, Accountmanager Nederland
Tel. +31 622 12 67 98 | m.marijnissen@lamello.com

Neem deel aan onze
wedstrijd en maak kans op
fantastische prijzen!
vindt de wedstrijdvoorwaarden op www.lamello.nl
en in alle officiële Lamellokanalen.

#mylamelloproject
Toon ons uw creativiteit!

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
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Uw gespecialiseerde handelspartner:

