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Verbindingsspecialist
«Oplossingen voor 

elke situatie»

Filippo Ascari
«P-System: een revolutionair 

verbindingssysteem»

Netwerkproductie
Partner update: 

VECTORWORKS 
woodlab STUDIO 

interiorcad/profacto
Homag DRILLTEQ V-310   
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Sinds de uitvinding van de houten 

lamel draait alles bij Lamello om 

verbindingsoplossingen. 

Na het origineel zijn er veel baanbre-

kende producten bijgekomen die 

de gebruiker nieuwe mogelijkheden 

bieden en tijd besparen bij het 

dagelijkse werk.

Verbindings-
specialist – 
Oplossingen voor 
elke situatie

T-verbindingen

Middenwandver-
bindingen

Aluminium

HPL/acryl

Minerale 
materialen

Houtmaterialen

Massief hout

Verbindingen met twee 
gelijke hoeken

Zelfspannende

Demonteerbaar

Onzichtbaar

Met elektrisch 
gereedschap

Om vast 
te lijmen

Met CNC-
bewerkingscentra

Met boormallen

Voor frezen

Voor boren

Verbindingen 
in iedere hoek

Bewerkingsmoge-
lijkheden

Voor elke 
toepassing

Materialen en 
combinaties

Stompe 
verbindingen 

Om in te schuiven
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De krachtige P-System-groeffreesmachine 

voor snoerloze vrijheid

Zeta P2 
snoerloos

De originele groeffreesmachine – 

precies en snoerloos

Classic X 
snoerloosSnelle verbinding

Automatische 
freesbeweging

Snoerloze vrijheid

Uiterste precisie

Veelzijdige beves- 
tigingsmogelijkheid

Snoerloze vrijheid

Zeta P2 snoerloze groeffreesmachine, 

DP (diamant) Art.nr.1

In systainer, zonder batterijen en lader 101800DESD

Zeta P2 snoerloze groeffreesmachine, 

DP (diamant), set Art.nr.1

In systainer, incl. 2 batterijen en lader 101801DESD

Classic X snoerloze groeffreesmachine, set Art.nr.1

In systainer, incl. 2 batterijen en lader 101701DES

Classic X snoerloze groeffreesmachine Art.nr.1

In systainer, zonder batterijen en lader 101700DES

In karton, zonder batterijen en lader 101700DEK

LiHD: Wereldwijd het krachtigste 

accusysteem in de branch

Een unieke combinatie van:

– Intelligent accumanagement voor langdurig 

hoge capaciteit

– Gepatenteerd AIR-COOLED-systeem voor korte 

oplaadtijden bij hete accu's

– Hoogwaardige celopbouw met 50 procent lagere 

interne weerstand zorgen voor volledige Zeta-power, 

ook met een klein accupack

1 Neem contact op met uw Lamello dealer voor meer informatie over de prijs van snoerloos machines.

Art.nr.1

Batterij 18 V, LiHD 4.0 Ah 313013

Bij de levering inbegrepen

Krachtige 18 V 

LiHD-accupack 

als 4.0 Ah of als 5.5 Ah

Art.nr.1

Batterijlader ASC 55 123100DE

Art.nr.1

Batterij 18 V, LiHD 5.5 Ah 313015 

Optioneel verkrijgbaar voor langdurig werken

Meer actief materiaal in een 

reactief oppervlak voor hoge 

capaciteit in een compact formaat

Versterkte stroomafleiders voor 

minimaal warmteverlies

Meerdere stroomverbinders voor 

interne schakeling voor langdurig 

hoge vermogensafgifte

Aansluitkap van 50% 

dikker materiaal voor 

goede warmteafvoer
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«P-System: een revolutio-
nair verbindingssysteem»

Filippo Ascari, mede-eigenaar meubelmakerij Ascari Wood & Design, Nonantola, Italië

Meubelmakerij Ascari Wood & Design is gespecialiseerd in meubels op maat van hoge 

 kwaliteit. De consequente overstap op het P-System heeft het bedrijf ingrijpend veranderd.

Indrukwekkende voordelen 

van het P-System 
 

Het bedrijf werd in 1974 opgericht 

door Giorgio Ascari in Nonantola, op 

slechts enkele kilometers van Modena, 

en werd bekend door zijn decoratieve 

houten radiatorbekledingen. Dit is een 

bijzonder gevraagde oplossing die  

van de radiator een stijlvol en elegant 

accessoire in de ruimte maakt.

«Het P-System heeft onze manier van 

werken en van monteren baanbrekend 

veranderd en ons veel tijd bespaard. 

Daarvoor ben ik Lamello dankbaar,» 

zegt Filippo Ascari, de zoon van de 

oprichter van het bedrijf. «We hebben 

geïnvesteerd in een Morbidelli M100 

5-assig CNC-bewerkingscentrum.» 

Met het Maestro-programma, een 

 bibliotheek met talrijke programmeer-

functies, worden in één stap 

standaardmeubels met alle boorgaten, 

groeven en verbindingen vervaardigd. 

Geavanceerde technologieën zorgen 

voor maximale besparingen van tijd en 

materiaal. Voor werkzaamheden die 

niet met het CNC-bewerkingscentrum 

worden uitgevoerd, wordt de Zeta 

P2-groeffreesmachine gebruikt. Filippo 

schat dat er jaarlijks tussen 5000 en 

6000 meubelverbinders worden ge - 

bruikt, waaronder Clamex P-14, Tenso 

P-14 en Divario P-18. «Lamello staat 

voor vooruitgang! De producten 

helpen meubelmakers om de 

 verschillende fasen van de meubel-

productie te optimaliseren.» 

De Clamex-verbinders worden in alle 

projecten voor kasten, keukens, badka-

mers, bibliotheken enz. gebruikt. 

«Toen we de voordelen van het 

 P-System ontdekten, hebben we 

samen met de medewerkers uit de 

 productie besloten om voortaan 

 uitsluitend Clamex te gebruiken», zegt 

Filippo lachend. «We kunnen daarmee 

heel goed uit de voeten, ook omdat er 

soms meubels zijn die gedemonteerd 

en gelakt moeten worden. Bij de mon-

tage kan het bijvoorbeeld gebeuren 

dat een onderdeel beschadigd raakt. 

Met het P-System is het dan mogelijk 

om het meubelstuk bij de klant te laten 

en alleen het beschadigde onderdeel  

te vervangen. Dat is een voordeel voor 

zowel de klant als voor ons», legt 

 Filippo uit. «Lamello heeft ervoor 

gezorgd dat we op een andere 

manier werken in de meubel-

makerij.»

Tijdsbesparing en  

meer flexibiliteit
 

«Onze medewerkers volgen alle 

bewerkingsfasen en zijn verantwoor-

delijk voor hun eigen werk, omdat  

ze het project zelfstandig starten en 

beëindigen. Aangezien het om unieke 

exemplaren met verschillende ge- 

bruiksdoelen gaat, stelt het erg 

 tevreden als we zien dat het eigen 

werk past in de omgeving waarvoor 

het is ontworpen», zegt Filippo.

De meubels worden in de meubelma- 

kerij voorgemonteerd en op nauw- 

keurige pasvorm gecontroleerd. 

 Vervolgens worden ze weer gedemon- 

teerd en binnen twee dagen gelakt.  

Nu worden de afzonderlijke onder- 

delen bij de klant afgeleverd om

de meubels ter plaatse te monteren. 

«Lamello is voor ons de norm gewor-

den, we denken niet echt na over 

andere mogelijkheden. We zijn heel 

benieuwd naar verdere vernieuwin- 

gen», antwoordt Filippo en glimlacht. 

«Lamello heeft het montagesys-

teem voor meubelmakerijen baan-

brekend veranderd.»

Aanzienlijke vereenvoudi-

ging op de bouwplaats met 

de Zeta P2-accu 
 

Als testklant mocht meubelmakerij 

Ascari Wood & Design de Zeta P2-accu 

al voor het begin van de verkoop in 

september gebruiken. Hij kwam tot 

inzet in een villa in Rimini waar speel-

huizen in de kinderkamer met hoeken 

van 45° en 57° verbonden moesten 

worden.

«De draadloze freesmachine vereen-

voudigt het werk op de bouwplaats 

aanzienlijk en door het ontbreken van 

kabels wordt het risico dat je blijft 

 hangen en struikelt voorkomen», zegt 

Alberto, een van de medewerkers.  

Ook Michele is overtuigd: «We konden 

ca. 150 frezingen in MDF uitvoeren.  

De Zeta P2 is een voortreffelijke machine, 

licht en praktisch. Hij presteert goed en 

de accucapaciteit is ook heel tevreden-

stellend.»
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VECTORWORKS interiorcad/ 
profacto 
«Een systeem voor alles. 
Zonder compromissen»

De softwareoplossing van interiorcad

bestrijkt de volledige workflow. 

Planning met 2D/3D CAD, framegenerator, 

fotorealistiek, lay-out, sneden, calculatie 

en stuklijsten. De P-System-verbinders, 

Cabineo en de originele houten 

lamellen zijn standaard beschikbaar in 

de beslagbibliotheek. Met de framegene-

rator kunnen de verbinders automatisch 

worden geplaatst. Er zijn 90°-verbindingen 

en hoekhalverende verstekken mogelijk. 

Daarbij worden de verbinders in de 

plaatdikte en in de lengte automatisch 

gepositioneerd. Via de functie «Fabricage-

realisme» worden de bewerkingen van het 

betreffende beslag automatisch in de cons-

tructie geïntegreerd. Het selecteren van de 

bijbehorende macro's (bijv. *.mpr-bestand) 

maakt een vloeiende overdracht van de 

bewerkingsgegevens aan de CNC-machine 

mogelijk.

Met de optionele CNC-interface Vector-

WOP kunnen de CNC-programma's voor 

woodlab STUDIO
«Eenvoudige, snelle en effectieve 
3D-constructie»

Woodlab STUDIO is een 3D CAD-software 

met talrijke functies en geïntegreerde 

framegenerator. Eén enkele oplossing 

voor parametrische 3D-constructie, CAM 

voor CNC (ISO en WOP) en opties voor 

optimalisatie en nesting. Integreerbaar in 

ERP en MES.

Eenvoudige, snelle en intuïtieve volume-

constructie door drag-and-drop-functie. 

Volledige vrijheid bij het ontwerpen van 

meubels dankzij speciale constructievolu-

mes. In de hardwarebibliotheek zijn de 

P-System- en Cabineo-verbinders al 

geïntegreerd.

De dynamische beslagbibliotheken 

bevatten alle bewerkingsprocessen en 

parameters die nodig zijn voor het 

aanmaken van CNC-programma's.

De geïntegreerde woodlab CAM auto-

matiseert en versnelt het aanmaken van 

programma's voor CNC-bewerkingscentra. 

Het beschikt over een ISO- en een 

WOP-interface.

Taalversies van de software: en, es, fr, it, nl, pt

Homag DRILLTEQ V-310 
Het «ruimtewonder» 

Het slimme concept van de DRILLTEQ 

V-310 biedt een zo groot mogelijke 

functionaliteit op zo min mogelijk ruimte.

Op 11 m² biedt de Compact CNC «Made 

in Germany» meer mogelijkheden voor 

boren, frezen en groeven.

De machine is leverbaar met uitgebreide 

uitrustingsopties, maar liefst 45 boorspin-

dels, 2 groefzagen (0°/90° draaibaar), 

deuvelaggregaat en een C-as met aggre-

gaatinterface.

Voor het Lamello P-System kunnen 

180° oppervlakteverbindingen, alle 90°

en zelfs 45° verstekverbindingen met 

de schijfgroeffrees worden vervaardigd.

Het draaibare groefzaagaggregaat kan 

worden uitgerust met een P-System-

groeffrees. Dit maakt het mogelijk om het 

Lamello profiel nu in 0°- en 90°-richting 

in het oppervlak te frezen zonder aggre-

gaatwissel!

Met de interpolerende 4-assige freesspin-

del met C-as en een 3-punts pneumatische 

interface kan bijv. een Flex D-aggregaat 

voor de productie van 45° P-System-

de programmeersoftware van het bewer-

kingscentrum worden aangemaakt.

Er bestaat een samenwerking met Homag 

(*.mpr), IMA (*.fmc), SCM/Morbidelli 

(*.xxl), HOLZ-HER en Biesse (*.hops/*.cix), 

Format4 (*.tnc) en Ganner (*.ascii). 

verstekverbindingen worden gebruikt.

Afhankelijk van de gewenste verbindings-

opties ontvangt u een suggestie voor de 

component en de gereedschapsuitrusting.

Netwerkproductie
Koop de P-System-gereedschapsset en profiteer van de tegoedbon voor verbinders. 
Verkrijgbaar bij de volgende Lamello CNC-partners: 

Connect-pakket

Bevat:

– P-System-CNC-frees-

gereedschap

– macro's van NC-Hops

– tegoedbon voor:

– 300 paar Clamex P-14

– 80 paar Tenso P-14

Lamello-on-Homag

Bij aanschaf van de Wood-

WOP-componenten voor 

het Lamello P-System 

ontvangt u via Lamello-

on-Homag gratis 

verbinders:

– 80 paar Clamex P-14

– 80 paar Tenso P-14

Gereedschapsset

Bij aanschaf van de Lamello 

P-System-gereedschapsset 

ontvangt u gratis verbin-

ders:

– 300 paar Clamex P-14

– 80 paar Tenso P-14

Partner update

Meer informatie:

HOLZ-HER

HOMAG

FORMAT4



Clamex P-14/10 Flexus

Cabineo 8

Cabineo 12

Tenso P-14

Clamex P-14

1110

7. 8. 9.

4. 5. 6.

1. 2. 3.

Tips trucs

P-System-groeven in de kopse kanten 

frezen.

Zeta P2 op de middenmarkering uitlijnen en 

groeven in het oppervlak frezen.

Component in frame schuiven en naar 

binnen draaien.

De flexibele positioneerpennen klikken vast 

in de juiste positie.

Verbindingshelften inschuiven.

Voor de demontage maakt u gewoon 

opnieuw de hendel los.

Component opzij verschuiven en wegne-

men.

De Clamex P-14/10 Flexus vasttrekken via 

de bedieningsopening.

Component op de juiste positie van het 

contrastuk plaatsen en centrering overbrengen.

Zo werkt het:

Flexibele opbouwvolgorde voor complexe 
objecten dankzij Clamex P-14/10 Flexus 

Complexe componenten perfect met elkaar verbinden? Geen probleem met Clamex 

P-14/10 Flexus! De P-System-verbinder geeft u, dankzij de flexibele positioneerpennen, 

vrije keuze bij de opbouwvolgorde. Of het nu gaat om schuine uittrekbare planken 

zoals in het voorbeeld of vlak aansluitende inspectieopeningen: met Clamex P-14/10 

Flexus bent u optimaal voorbereid op elke taak!

Download nu het nieuwe nummer:

Download

Complexe componenten perfect met 

elkaar verbinden? Geen probleem met 

Clamex P-14/10 Flexus! De P-Sys-

tem-verbinder geeft u, dankzij de 

flexibele positioneerpennen, vrije keuze 

bij de opbouwvolgorde. Of het nu gaat 

om schuine uittrekbare planken zoals in 

het voorbeeld of vlak aansluitende 

inspectieopeningen: met Clamex 

P-14/10 Flexus bent u optimaal voor-

bereid op elke taak!

Flexibele opbouwvolgorde 
voor complexe objecten dankzij 
Clamex P-14/10 Flexus 

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.be/nl/inspiratie/toepassing-inspiratie

Inspiratie Tips 
      trucs



Lamello Belgium N.V. | Verbindingstechniek 

Kazerneweg 19 – Bus: 1001 | BE-9770 Kruisem

Tel. 0032 (0)9 311 00 20 | info@lamello.be
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0
9

/2
2
 

A
rt

.n
r.

 9
8

2
2

0
0

1
B

E
N

L

Maak deel uit van de #lamellocommunity en 

volg ons op Social Media

Lamello online

Neem een kijkje achter de schermen bij onze klanten en 

ervaar van dichtbij hoe de producten van Lamello in de 

praktijk gebruikt worden. Lees waarom nesting technologie 

met Cabineo voor hen de perfecte combinatie is, aan de 

hand van het voorbeeld van de Oberson schrijnwerkerij.

Distributeur Lamello:

Marcel Marijnissen, Accountmanager Nederland

Tel. +31 622 12 67 98 | m.marijnissen@lamello.com

Kevin Courtin, Accountmanager België

Tel. +32 475 76 16 34 | k.courtin@lamello.com

Lamello op Facebook: 
Klik "like" en word een 
Lamello fan!

Lamello YouTube kanaal:
Ontdek en schrijf je nu in!

Lamello op Instragram: 
Volg ons, vind ons leuk!

Lamello 
klantenreportages:

Spannende berichten van 
onze klanten


