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Verbindingstechniek
met 3 systemen

Lamello focust op
systeemoplossingen voor
houtverbindingen
Het Zwitserse familiebedrijf Lamello AG,
gevestigd in Bubendorf, slaat een nieuwe
strategische richting in. Het bedrijf zal
zich voortaan op systeemoplossingen voor
houtverbindingen concentreren. In het
kader hiervan stroomlijnt het zijn product
assortiment.
Het onafhankelijke Zwitserse familiebedrijf
Lamello AG, gevestigd in Bubendorf,
ontwikkelt, produceert en verkoopt verbindingssystemen voor houtverwerkende

bedrijven. Naar aanleiding van het 50-jarige
bestaan in 2019 heeft de onderneming
besloten haar bedrijfsstrategie aan de
veranderende marktbehoeften aan te
passen en het bestaande productassortiment te stroomlijnen.
Per 31-12-2020 werden de productie en
verkoop van de producten Minispotvulstukken, Astspots, Minispotfreesmachine G2A, Lijmapparaten LK3 / LK5 / LK10,
Voegenfrees Variocut, Kantenfrees Proﬁla

P-System

Lamello systeem

Boorsystemen

Het P-System van Lamello is een
innovatieve en bekroonde verbindingsmethode. De verbindingselementen
Clamex, Tenso en Divario zorgen voor
een ongekende ﬂexibiliteit, snelheid
en eenvoud in het totale ontwerp-,
productie, transport- en montageproces.
Het inbouwen of verankeren van de
verbinder zelf is gebaseerd op de
P-System-proﬁelgroef. De proﬁelgroef
kan zowel met behulp van moderne
CNC-techniek als heel eenvoudig met
de hand met de groeffreesmachine
Zeta P2 ingefreesd worden.

Het Lamello systeem is een uiterst
efﬁciënt, eenvoudig en precies
verbindingssysteem voor diverse
materialen. Het is gebaseerd op een
4 mm groef en biedt een enorme
verscheidenheid aan verbindingsoplossingen. De originele houten lamellen
effacer le mot is zijn aangevuld met
de inslaglamel, de hechtlamel en de
doorzichtige kunststoﬂamel voor
materialen met een vast oppervlak.
Hetzelfde geldt voor de Simplex en
Clamex S18 verbinders, deze kunnen
gemonteerd en gedemonteerd worden.
Alle deze verbinders worden gefreesd
met de Classic X, Top 21 en Zeta P2
machines.

De Cabineo is een eendelige verbinder
op boor- of freesbasis voor het verbinden
van frames door middel van een zuivere
oppervlaktebewerking. Dankzij deze
eigenschap is bewerking op alle
CNC-machines mogelijk, waaronder
ook eenvoudige 3-assige machines en
nestingmachines.
Invis Mx2 is de unieke verbinding voor
de strengste eisen aan het uiterlijk, de
stabiliteit en de productiviteit. Zonder
zichtbare openingen kan Invis Mx2 via
de magneetaandrijving altijd weer snel
verbonden en gedemonteerd worden.

stopgezet. De beschikbaarheid van reserveonderdelen is minstens 5 jaar gegarandeerd.
Met deze strategische heroriëntatie richt
Lamello AG zich op schrijnwerkers en
houtbewerkers. Een belangrijke pijler
van het bedrijf blijft het ontwikkelen van
unieke producten die een toegevoegde
waarde bieden en de productiviteit
verhogen. Er wordt gewerkt aan innovatieve ontwikkelingen van veelbelovende
producten voor de toekomst.

P-System

Lamello systeem

" De systeemoplossingen van Lamello
staan voor kwaliteit, innovatie en
functionaliteit – wereldwijd miljoenen
keren beproefd en ingezet!"
Susanne Affolter, Directrice en eigenares Lamello AG

Boorsystemen
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Inrichtingswerkplaatsen Adolf Kuhlmann, Schwerin, Duitsland

"Een productie zonder
de Clamex-verbinders is
momenteel geen optie"
De inrichtingswerkplaatsen Adolf Kuhlmann GmbH & Co. KG behoren in Duitsland
al jarenlang tot de toonaangevende en grootste producenten van objectinrichtingen.
Het familiebedrijf heeft een grote traditie waarbij het zwaartepunt op innovatie ligt.
Met een state-of-the-art machinepark wordt hoogwaardig en exclusief meubilair voor
particuliere en zakelijke klanten vervaardigd. Sinds 2018 vertrouwen de specialisten
voor interieurinrichting ook op het innovatieve P-System Clamex.

Clamex P-14 CNC: Demonteerbare meubelverbinder met nauwkeurige uitlijning

De ﬁrma met haar hoofdvestiging in
Schwerin bestaat al meer dan honderd
jaar en telt momenteel 22 medewerkers. De onderneming blikt terug op
een lang en deels heel bewogen verleden: "Ook zonder corona kenden we
vroeger ook al uitdagende tijden",
vertelt directeur Andreas Kuhlmann.
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Hij genoot zijn opleiding in het bedrijf
en werkt er sindsdien met veel inzet als
schrijnwerker.
Meteen aan het begin van het gesprek
vertelt hij ons dat Lamello-beslag al
jaren een vaste plek in de werkplaatsen
heeft. "Ze zijn een verrijking voor ons

werk, omdat we onze mogelijkheden
ermee uitbreiden."
Met een aanschouwelijk voorbeeld
benadrukt Andreas Kuhlmann zijn
uitspraak: voor een grote opdracht in
de horecasector op het gebied van
interieurbouw hebben we alle verstek-

verbindingen op de markt intensief
bestudeerd – waaronder ook de
Clamex-verbinders die we al kenden.
"We wisten dat we duizenden onderdelen in verstek zouden produceren en
daarvoor is de Clamex gewoon de beste verbinder op de markt. De stabiliteit,
het tijdvoordeel bij de productie, de
kwaliteit en de eenvoudige montage
rechtvaardigen de op het eerste gezicht
iets hogere prijs", legt hij uit. Dankzij
de onzichtbare verankering ziet elke
corpus dat met Clamex verbonden is er
beter en hoogwaardiger uit. "Dat sluit
heel duidelijk aan op onze ﬁlosoﬁe. Wij
willen elke opdracht in perfecte kwaliteit en binnen het gewenste tijdsbestek
aﬂeveren."
De Noord-Duitse onderneming streeft
naar efﬁciëntie in de productie. Ze
investeert dan ook veel in innovatie en
digitale productie. Zo worden in het
moderne machinepark met vijf bewerkingscentra van HOLZ-HER meer dan
20.000 Clamex-verbinders per jaar
machinaal gefreesd – van nesting tot
en met de 5-assige CNC's. Hiervoor
werden de bewerkingscentra extra
voorzien van een zelf geschreven
macro. De nieuw aangeschafte Nexteq
7735 zou dan ook meteen de P-Systemcomponent moeten bevatten.
"Een productie zonder de Clamexverbinders is momenteel geen optie",
vertelt de directeur met een glimlach.
De overdracht van het CAD/CAM-

programma van IMOS gebeurt in de
werkplaats in Schwerin via de software
NC-HOPS. Tijdens het gesprek komen
we ook te weten dat de Clamex P-14
CNC-verbinder, die in januari 2020
verscheen, is uitgegroeid tot de nieuwe
standaardverbinder: "Hij past heel
exact, waardoor hij nog nauwkeuriger
uit te lijnen is. Dat heeft ons overtuigd",
aldus Andreas Kuhlmann.
Ook de andere P-System-verbinders
zijn in gebruik in de meubelmakerij.
Bijvoorbeeld de nieuwe Clamex P-14
Flexus. Door de ﬂexibele positioneerpennen steken er bij dit product geen
stijve elementen uit. Deze innovatie
maakt het mogelijk om werkstukken
achteraf in bestaande elementen te
monteren. "Wanneer de volgorde
van de montage effacer verandert,
plaatsen wij deze verbinder", legt
Andreas Kuhlmann uit en vult aan:
"Dat is een fantastisch beslag."

"Lamello is voor ons een
verrijking, omdat wij
daarmee onze mogelijkheden kunnen uitbreiden."
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Netwerkproductie

Ne t we rkp ro d u c t i e l i ve
b el e ve n !

Van ontwerp tot planning, via freeswerktuig
naar verwerking met CNC
Planning
CAD / ERP

Partner overzicht

CAD / ERP / CAM software

ALPHACAM

Offerte maken
Maatopname
cabinetCreator

Aggregaat, CNC-gereedschappen / CNC-bewerkingscentra

HSD
Onderdelenlijst
samenstellen

Partner Update

CNC-bewerking uitvoeren

Afwerken

Homag cabinetCreator:

HOLZ-HER:

SmartWOP

"De meubelconﬁgurator voor eenvoudige
planning en vormgeving van meubilair"

"Smart Factory-oplossing voor nesting"

"Slim, eenvoudig en snel"

Met verschillende softwaretools biedt HOLZHER efﬁciënte oplossingen voor het genetwerkte productieproces – van ontwerp tot
productie. De softwaretool CabinetSelect
bevat 400 meubelcorpussen die klaar zijn
voor productie en rechtstreeks op de machine
kunnen worden aangepast. Bij de verbindingsmethoden kunnen bijvoorbeeld de
Clamex P-14 of de Cabineo worden
geselecteerd en de bewerking kan automatisch worden gegenereerd. De mogelijkheden kunnen met CabinetControl Pro
worden uitgebreid. Op basis van de gegevens
van de planningstools kunnen de stuks- en
materiaallijsten en alle CNC-bewerkingsprogramma's direct aan de machines van
de productie worden doorgegeven.

SmartWOP omvat de volgende functies:
3D CAD, corpusgenerator en interface
naar ERP en WOP.
De P-System-verbinders, de 4 mm
houten lamellen en de Lamello Cabineo
zijn opgeslagen in de beslag- en bewerkingsbibliotheek en worden automatisch
in de diepte en dikte van de verbinding
gepositioneerd. In de basismodule zijn de
constructie van rechte uitvoeringen, de
export van materiaal- en stuklijsten, een
botsingsdetectie, afdrukoptie van etiketten
of werkstukken en de export van 3D-modellen inbegrepen. Met behulp van de
CNC-verbinding kunnen de constructies als
kant-en-klare CNC-programma's naar de
CNC-bewerking worden geëxporteerd.

De creator omvat de volgende functies: 3D
CAD met 2D-weergave, interface naar
WoodWOP. Er kunnen tekeningen, stuklijsten
en CNC-programma's worden aangemaakt
en direct naar de toepassingen worden
geëxporteerd. De webgebaseerde app kan
op elk apparaat met een internetbrowser
op kantoor, bij het apparaat of mobiel
worden gebruikt.
Via de iFurn Cloud-service kunnen de
beslaggegevens van bijvoorbeeld de
Lamello-P-System-verbinders en de
Cabineo worden geïmporteerd om ze direct
in de meubels te plaatsen. De opgeslagen
eigen ontwerpregels kunnen ook voor
toekomstige modellen worden gebruikt.
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Verzenden

CAM-gegevens

Nieuwe Lamello-softwarepartner
– 3D-CAD/2D-weergave
– Meubelconﬁgurator
– CAM-systeem

Lamello CNC-partner
– Corpusgenerator
– CAM-systeem

Nieuwe Lamello-softwarepartner
– 3D CAD
– Corpusgenerator
– Interface naar ERP en WOP
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#mylamelloproject

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 :

Dit zijn de winnaars van onze #mylamelloproject wedstrijd

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 Flexus
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1. Stopnice Jezeršek

2. Atelier Palam

3. jojo_baut

Project van de winnaar door Stopnice Jezeršek,

De tweede plaats gaat naar de schrijnwerkers van

Brons gaat naar de Duitse hobby schrijnwerker

Slovenië

Atelier Palam in Parijs. Minimalistisch moderne

Johannes Stephan. Voor zijn #mylamelloproject

trap met platform van 3-laags plaatmateriaal

construeerde hij een gereedschapswand en

Voor een souvenir- en honingshop werd het

uit grenen. De verschillende elementen van de

French-Cleat Alternative. Het doel was het

interieur vormgegeven in de vorm van een grote

trap (treden, stootborden en bekleding) zijn

bouwen van een mooie en eenvoudige

honingraat. Bijzonder uitdagend voor dit speciale

verbonden met de Tenso P-14. De P-System-lijm-

gereedschapswand. In combinatie met de

project was de koepelvorm van het interieur.

hulp was de efﬁciëntste en snelste manier om de

Cabineo 8M6 vond hij het vooral belangrijk

Elke zeshoek is maatproductie die perfect in

technische uitdagingen van dit project het hoofd

dat desgewenst uitbreidingen mogelijk zijn.

de ruimte past. De afzonderlijke elementen zijn

te bieden. Dankzij Tenso P-14 is het mogelijk

verbonden met de P-System-verbinder Tenso P-14.

grote werkstukken direct ter plaatse te verlijmen
zonder gebruik van klemmen.

Clamex P-14 CNC
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Tips

Profiteer nu van onze
aanbiedingen en promoties

trucs

Fijnafstelling van de freesdiepte
op de Zeta P2

Clamex P-14
promotie
Leveringsomvang:

Art.nr.

1 stuks 145346 Clamex P-14, karton met 300 paar,
1 stuks 132140 P-System Dia Groeffrees voor Zeta P2

145901

Clamex P-14 / Tenso P-14
promotie
Leveringsomvang:

Art.nr.

1 stuks 145346 Clamex P-14, karton met 300 paar,
1 stuks 132140 P-System Dia Groeffrees voor Zeta P2,
1 stuks. 145425S Tenso P-14 starterset,
300 paar (met voorspanclip)
1 stuks 251993 Clamex P Flexibele Schroeven-draaier

145902

Hebt u het gevoel dat uw P-System-verbinders niet zoals gebruikelijk verzonken zijn?
Controleer de freesdiepte en stel de Zeta P2 indien nodig bij. Op die manier is uw machine
snel weer inzetbaar.

1.

2.

3.

0.5 mm

Zo werkt het:

Tenso P-14 / Tenso P-10
promotie
P-System-groef met de instelling P-14 frezen

Leveringsomvang:

Art.nr.

1 stuks 145425S Tenso P-14 starterset,
300 paar (met voorspanclip),
1 stuks 145418 Tenso P-10, carton met
80 paar (met voorspanclip),
1 stuks 175551 Lijmﬂes Minicol

145903
4.

Minicol
gratis

P-14-verbindingshelften inschuiven en
de diepte meten van de verzonken verbinder
5.

Optimale diepte verzonken verbinder =
0.5 mm
6.

1×
+ 0.7 mm

1×
- 0.7 mm

1

Alle
VoirPreise
les conditions
ohne MWSt.,
sur www.lamello.ch/fr/service/service-reparation.
exkl. vRG. Aktionen gültig bis 27.11.2021. Solange der Vorrat reicht.
Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA non comprise. Promotions valables jusqu'au 27 / 11 / 2020. Dans la limite des stocks disponibles.
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Trek de P-System-dieptesteller uit en zet
hem op «Off» om de machine af te stellen

Draai de stelschroef in de P-System-dieptesteller in de gewenste richting. Een volledige
rotatie bedraagt 0.7 mm

Frees nogmaals een voorbeeld en meet dit op
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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

We gaan met de wedstrijd een nieuwe ronde
in! Presenteer ons uw #mylamelloproject
en win met een beetje geluk een
verbinderverpakking naar keuze!
De wedstrijdvoorwaarden zijn te vinden op
www.lamello.nl/mylamelloproject
en in alle officiële Lamello-kanalen.

#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:

