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Clamex PTenso PDivario P
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P-System
 

Verbindend. Inspirerend. En dat al 50 jaar. Maximaal voordeel voor de klant door de unieke 

verhoging van de efficiëntie. Het bekroonde P-System van Lamello onderscheidt zich door nog 

nooit eerder vertoonde flexibiliteit, snelheid en eenvoudigheid in het volledige ontwerp-, 

productie-, transport- en montageproces. Ontdek de vele voordelen en toepassingen van het 

P-System in onze jubileumbrochure.

De snelste verbinding met elektrisch gereedschap 

De verbinding is binnen enkele seconden klaar, zonder te wachten,  

zonder gebruik te maken van lijmklemmen en zonder nabewerking.

4. Verbinden 5"

1. Frezen 25"

2. Boren 15"

3. Inschuiven 5"

Klaar in 50 seconden

Een hoekverbinding 

met de Clamex P  

(twee paar verbinders)



Divario P Clamex P Clamex P Tenso P
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Inspiratie
Laat u inspireren door onze veelzijdige  

verbindingsoplossingen en hun mogelijkheden! 

Andere toepassingen in verschillende  

bedrijfstakken vindt u op onze website.

Afwerking

Winkelbouw

Schappen Dressings

Keukens

Meubelen

Online 

verdere info te 

bekomen:
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Clamex P
 

De demonteerbare verbinder

Wie dit eenmaal heeft, kan…

hoogwaardig en 

esthetisch verbinden.

klemmen onder

alle hoeken.

meubels eenvoudig en 

snel uit elkaar halen.
Bekijk de nieuwe 

video’s over Clamex P-14

Esthetisch

De kleine, nauwelijks 

zichtbare opening  

(Ø = 6 mm), dient voor  

het openen en het  

sluiten van de verbinder

Hoge spankracht

Voor het spannen en 

verlijmen van werkstukken 

onder elke hoek, ~ 80 kg

Polyvalent 

De kleine breedte van de 

verbinder maakt verstekken 

van 22.5 – 180° mogelijk, 

zoals bij langs-, hoek- en 

middenwandverbindingen

Stapelbaar

Werkstukken met 

voorgemonteerd P-System 

beslag blijven stapelbaar, 

zodat ze gemakkelijk 

opgeslagen of getrans-

porteerd kunnen worden
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Tenso P
 

Zelfspannende verbinder om vast te lijmen

Bekijk de nieuwe  
video’s over Tenso P-14

Wie dit eenmaal heeft, kan…

snel en zonder

stress lijmen.

klemmen zonder  

spantangen.

verbinden onder

alle hoeken.

Onzichtbaar

De verbinder is  

niet zichtbaar

Hoge spankracht

Kan perfect worden  

uitgelijnd en trekt de 

werkstukken naar  

elkaar toe ~ 15 kg

Polyvalent

Eenvoudig vastlijmen  

in verstek

Minder kracht

U hoeft de  

verbinders alleen maar  

vast te klikken 

Verlijmen

Stevig verbinden van  

twee werkstukken

met Tenso P-14 zonder Tenso P-14
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Divario P
 

Zelfspannende, onzichtbare  

en inschuifbare verbinder

Bekijk de video 
over Divario P-18

Wie dit eenmaal heeft, kan…

elementen eenvoudig 

naderhand inschuiven.

onzichtbaar en zelf- 

spannend verbinden.

snel en zonder 

gereedschap monteren.

Onzichtbaar

Aan een zijde  

aangebrachte  

geleidingsgroef 

verbergt de  

verbindingselementen

Klemt voegen

Weerstandsloos 

inschuiven, tot  

kort voor de 

spanningsopbouw

Plaatsen + schuiven

Aan beide zijden  

aangebrachte  

geleidingsgroef voor  

het compleet onzichtbaar 

verbinden van meubels

Snelle montage 

Snel plaatsen van de 

verbinder zonder lijm na  

het transport. Gaten in het 

oppervlak met CNC zonder 

hoekaggregaten mogelijk
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Zeta P2 
Jubileumeditie 

 

De nieuwe groeffreesmachine  

waarmee u dagelijks tijd bespaart  

en zich onderscheiden kan

Bekijk de video 
over Zeta P2

Wie dit eenmaal heeft, kan…

bespaart  

dagelijks tijd.

werkt eenvoudig  

en precies.

kan P-system verbindingen  

onder alle hoeken verbinden.

Nauwkeurig

Beproefd  

freesprincipe  

met schijffrees

Schuiftolerantie

Werkstukken perfect 

vlak monteren

Veelzijdig

Onderdelen  

verbinden onder  

verschillende hoeken 

Eenvoudig

Identieke bewerking  

aan beide zijden
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 240.–
EUR

3 jaar 

garantie  
 

Zeta P2 

jubileum editie

vanaf 

990.– 
EUR

1‘229.00

 490.–
EUR

Aanbevolen verkoopprijs. Deze aanbiedingen  

zijn alleen geldig in Benelux/Frankrijk. Prijswijzi-

gingen en drukfouten voorbehouden.

* Alle prijzen in euro, excl. btw, Aanbiedingen 

geldig van 13-05-2019 t/m 31-12-2019. Zolang  

de voorraad strekt.

Met onze garantieverlenging van  

3 jaar geniet u 36 maanden lang 

een uitgebreide bescherming tegen 

reparatiekosten. De garantie dekt 

alle slijtageonderdelen. Hieronder 

vallen schakelaars, koolborstels, 

kogellagers, afdichtingsringen  

Bestel nu bij uw dealer  
en profiteer.

enz. Vallen niet onder de 

garantiedekking: freesgereed-

schap, verbruiksartikelen en 

permanent industrieel gebruik. 

Bekijk de voorwaarden op  

www.lamello.be/nl.

Jubileum- 
aanbiedingen

Standaard uitrusting 

Profielgroeffrees 7 mm

Haakse aanslag

Aansluiting voor stofafzuiging 23 + 36 mm 

Schijf voor hoeken 

Opsteekplaatje 2 mm 

Opsteekplaatje 4 mm 

Gereedschapsset

P-System boormal incl. boor

Omschrijving Art.nr. EUR*

Zeta P2-jubileumeditie  101402DJ 990.00 

met HW-frees

(Zeta P2-standaardversie 1014025 1‘229.00)

Zeta P2-jubileumeditie  101402DJD 1‘060.00

met diamant frees

(Zeta P2-standaardversie 10140DS  1‘339.00)

Omschrijving Art.nr.

P-System-verbinderassortiment Professional 145312

120 paar Clamex P-14

30 paar Clamex P Medius 

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

Systainer T-Loc 

Omschrijving Art.nr.

P-System-verbinderassortiment Basic  145314 

80 paar Clamex P-14 

80 paar Tenso P-14 incl. clip

60 paar Clamex P Medius

20 stuks Bisco P 14

Systainer T-Loc Gr. II incl. vakverdelers 



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

Uw dealer:

Vraag een gratis  

demonstratie van 

P-System:

contact.lamello.nl 

0032 (0)9 311 00 20

Integratie in uw CNC-productie

Hebt u hulp nodig bij de integratie van het P-System in 

uw digitale ketenproductie? Met ons partnernetwerk 

slaan wij de brug tussen u als gebruiker en de 

 belangrijkste CAD/CAM – CNC-partners. Profiteer van 

professionele hulp bij de dagelijkse orderverwerking: 

Constructie in CAD – positionering van verbinders in het 

werkstuk –  automatisch bestellen van onderdelen in ERP 

– gegevensoverdracht naar de CNC. U vindt uitgebreide 

informatie op www.lamello.be/nl/kategorie/cnc-technologie
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