NÁBYTKOVÉ DÍLCE • FURNITURE PARTS • MÖBELKOMPONENTEN

NÁBYTKOVÉ DÍLCE
S využitím nejnovější technologie uvedené do provozu v roce 2006 a odpovídající moderním trendům ve vývoji nábytku
vyrábíme nábytkové dílce v různém stupni finalizace dle přání zákazníka.
Nábytkové dílce laminované a dýhované
(základní materiál - dřevotřískové desky nebo MDF)
- vrtání do plochy i do hrany
- tvarové frézování na CNC
- drážka, polodrážka
- olepení papírovou, melaminovou nebo ABS hranou do tloušťky 3 mm
- olepení softformingovou hranou

Nábytkové dílce ze surové MDF
- vrtání do plochy i do hrany
- tvarové frézování na CNC
- drážka, polodrážka
- broušení dílce před lakováním
- výroba nožiček, vlysů, rámečků

FURNITURE PARTS
For the production of the furniture components we use newest technology opened in 2006 that matches trends in modern
furniture production. We produce furniture parts in a different grade of finalization according to customer's request.
Furniture parts - laminated or veneered
(Base material - chipboards or MDF)
- side and edge drilling
- shape milling on the CNC machines
- groove, half-groove
- paper, melamine or ABS (up to thickness of 3 mm) edge bending
- softforming edges

Furniture parts - raw MDF
- side and edge drilling
- shape milling on the CNC machines
- groove, half-groove
- finish grinding before lacquering
- narrowbands, pinstripes, stiles, frames production

MÖBELKOMPONENTEN
Mit dem Ausnutzen der neuesten Technologie, die in Betrieb im Jahre 2006 genommen wurde und den modernen Trenden
in der Möbelentwicklung entspricht, stellen wir Möbelkomponenten in verschiedener Stufe der Finierung nach dem
Kundenwunsch her.
Laminierte und furnierte Möbelkomponenten
(Grundmaterial - Span- oder MDF-Platten)
- Bohren in die Fläche sowie in die Kante
- Formfräsen auf CNC
- Nut, Falz
- Beleimung mit der Papier-, Melamin- und ABS-Kante bis Stärke 3 mm
- Beleimung mit der Softformingkante

Möbelkomponenten aus rohen MDF Platten
- Bohren in die Fläche sowie in die Kante
- Formfräsen auf CNC
- Nut, Falz
- Schleifen der Komponente vor der Lackierung
- Fertigung von Möbelfüssen, Friesen, Rahmen

Kvalita

Quality

Qualität

- pro standardní nábytkářskou výrobu
- pro lakování
- pro hloubkové frézování
- speciální kvality dle přání zákazníka

- for standard furniture production
- for lacquering
- for deep milling
- special quality on customers request

- für standarde Möbelfertigung
- für Lackierung
- für Tauchfräsen
- spezielle Qualität nach dem Kundenwunsch
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