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BBS-001

Opis
Wymiary

mm
Symbol

Zestawaw bloków 
mocujących  
(4 bloki w kom-
plecie)

75x50x25 BBS-001

Opis Symbol

Zestaw pierścieni kopiujących CMT-TGA

Ilość 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Średnica wewnętrzna 15,87mm 16,66mm 13,49mm 10,31mm 8,73mm 7,14mm 6,35mm Nakrętka blokująca Adapter

Średnica zewnętrzna 20,24mm 19,05mm 15,87mm 12,7mm 11,11mm 9,52mm 7,93mm Nakrętka blokująca

Wysokość 14,28mm 14,28mm 14,28mm 7,93mm 3,96mm 7,93mm 3,96mm

CMT-TGA ZESTAW PIERŚCIENI KOPIUJĄCYCH

 Praktyczny zestaw składający się z 7 pierścieni 
kopiujących, które rozszerzą możliwości Twojej frezarki. 
Przeznaczone są one do pracy z wieloma szablonami, między 
innymi: szablonem do łączenia na jaskółczy ogon, do frezowania 
schodów a także do frezowania pod zawiasy wnękowe. Za 
ich pomocą wykonamy podstawowe prace, które wymagają 
korzystania z szablonów. Pierścienie kopiujące &rmy CMT można 
stosować z dowolną frezarką, która posiada 30mm otwór w 
swojej podstawie. Dostosowane do najpopularniejszych typów 
frezarek. Niektóre frezarki mogą wymagać użycia prowadnicy 
CMT o numerze katalogowym:  899.00.02

ZESTAW ANTYPOŚLIZGOWYCH BLOKÓW MOCUJĄCYCH

 Bloki te są idealne do bezproblemowej pracy  
z obrabianym  materiałem bez użycia jakichkolwiek zacisków. 
Ich antypoślizgowa powierzchnia zapobiegnie przemieszczaniu 
się materiału podczas pracy. Dzięki nim uniesiesz obrabiany 
element ponad stół roboczy, uzyskując tym samym możliwość 
zastosowania naszych frezów, wierteł,  itp.

TMP-R12

Opis Symbol

3 szablony (12 różnych promieni) TMP-R12

SZABLONY DO ZAOKRĄGLEŃ

 Nasz przydatny 3-częściowy zestaw szablonów do 
tworzenia zaokrągleń składa się z 3 akrylowych szablonów  
o grubości 8 mm, dzięki którym stworzysz w łatwy sposób aż 12 
różnych promieni (4 na każdym szablonie) stosując frezy proste 
z górnym, lub dolnym łożyskiem (brak w zestawie). W zestawie 
znajdziesz 4 kołki mocujące, za pomocą których dopasujesz 
szablon do obrabianego materiału i 4 śruby do drewna, dzięki 
którym przytwierdzisz szablon. Po usunięciu kołków możesz 
przystępować do pracy, używając naszych frezów i zestawu 
do zaokrągleń uzyskasz pożądany promień na obrabianym 
materiale.

Promienie szablonów (mm)

Szablon 1 Szablon 2 Szablon 3

3 5 6 8 10 11 12 14 16 19 22 25

AKCESORIA DLA STOLARZY
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Średnica wewnętrzna 15,87mm 16,66mm 13,49mm 10,31mm 8,73mm 7,14mm 6,35mm Nakrętka blokująca Adapter

Średnica zewnętrzna 20,24mm 19,05mm 15,87mm 12,7mm 11,11mm 9,52mm 7,93mm Nakrętka blokująca
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CMT-TGA ZESTAW PIERŚCIENI KOPIUJĄCYCH

Praktyczny zestaw składający się z 7 pierścieni 
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Przeznaczone są one do pracy z wieloma szablonami, między 
innymi: szablonem do łączenia na jaskółczy ogon, do frezowania 
schodów a także do frezowania pod zawiasy wnękowe. Za 
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frezarek. Niektóre frezarki mogą wymagać użycia prowadnicy 
CMT o numerze katalogowym:  899.00.02
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SZABLONY DO ZAOKRĄGLEŃ

Nasz przydatny 3-częściowy zestaw szablonów do 
tworzenia zaokrągleń składa się z 3 akrylowych szablonów 
o grubości 8 mm, dzięki którym stworzysz w łatwy sposób aż 12 
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Opis Symbol

Ręczna gilotyna końcowa DET-002

Części zamienne:      DET-002K - zestaw wymiennych noży 55x13x1,5mm

RĘCZNA GILOTYNA KOŃCOWA

 Niezbędne narzędzie do łatwego i bezpiecznego 
przycinania końcówek obrzeży. Wyposażone w wymienne 
noże tnące z podwójnym ostrzem. Idealne do cięcia obrzeży  
o grubości maksymalnej 0,5 mm i szerokości do 54 mm. 
Możliwość zamówienia noży wymiennych o symbolu: DET-002K. 
Gilotyna jest idealnym uzupełnieniem naszej przycinarki do 
krawędzi DET-001, zalecamy użycie jej przed pracą z przycinarką.

DET-002

DET-001

DET-003

Opis Symbol

Ręczna obcinarka do laminatów  
i fornirów

DET-003

RĘCZNA OBCINARKA DO LAMINATÓW I FORNIRÓW

 Obcinarka do laminatów, fornirów i tworzyw sztucznych 
pozwala na czyste cięcie, bez wyrw i strat w materiale. Praca  
z naszą obcinarką jest bardzo prosta, wystarczy umieścić materiał 
w dostarczonej prowadnicy i poprowadzić obcinarkę wzdłuż 
krawędzi panelu. Dwie przeciwstawne stalowe tarcze tnące 
zamontowane na łożyskach przetną materiał wzdłuż linii cięcia. 
Grubość i szerokość potrzebnego materiału dostosujesz bez 
problemu dzięki precyzyjnej mikrometrycznej skali znajdującej 
się na górnej części narzędzia.

DANE TECHNICZNE:
- Szerokość cięcia : 12~110mm
- Głębokość cięcia: 0~2mm
- Waga: 1.2 kg

DET-004

Opis Symbol

Żelazko do oklejania krawędzi płyt 
meblowych

DET-004

ŻELAZKO DO OKLEJANIA KRAWĘDZI PŁYT MEBLOWYCH

 Jest to idealne narzędzie do nakładania i podgrzewania, wstępnie podklejonej, 
okleiny do krawędzi płyt meblowych. Żelazko zostało wyposażone w powłokę która nie 
przywiera do aplikowanego materiału, co umożliwia sprawną i łatwą pracę. Sterownik 
termostatyczny zapewnia szybki czas podgrzewania urządzenia. Posiada odporny na 
wysoką temperaturę stojak, który umożliwia bezpieczne odstawienie żelazka.

- Zawiera sterownik termostatyczny ciepła.
- Nieprzywierająca powłoka. 
- Odpowiednio ukształtowana stopa 

z zaokrągloną krawędzią.
- Metalowy stojak. 
- 154cm przewód zasilający, 230V.

DANE TECHNICZNE:
- Napięcie: 230V
- Prąd znamionowy: 2.5A
- Minimalna temperatura: 70° ±10° C
- Maksymalna temperatura: 220° ±10° C

AKCESORIA DLA STOLARZY

Opis Symbol

Ręczna gilotyna końcowa DET-002

Części zamienne:      DET-002K - zestaw wymiennych noży 55x13x1,5mm

Ręc

RĘCZNA GILOTYNA KOŃCOWA

Niezbędne narzędzie do łatwego i bezpiecznego 
przycinania końcówek obrzeży. Wyposażone w wymienne pr
noże tnące z podwójnym ostrzem. Idealne do cięcia obrzeży no
o grubości maksymalnej 0,5 mm i szerokości do 54 mm. o 
Możliwość zamówienia noży wymiennych o symbolu: DET-002K. Mo
Gilotyna jest idealnym uzupełnieniem naszej przycinarki do Gi
krawędzi DET-001, zalecamy użycie jej przed pracą z przycinarką.kr

DET-002DET-002

DET-001

DET-003DET 003

Opis Symbol

Ręczna obcinarka do laminatów 
i fornirów

DET-003

RĘCZNA OBCINARKA DO LAMINATÓW I FORNIRÓWRĘCZ

Obcinarka do laminatów, fornirów i tworzyw sztucznych 
pozwala na czyste cięcie, bez wyrw i strat w materiale. Praca 
z naszą obcinarką jest bardzo prosta, wystarczy umieścić materiał 
w dostarczonej prowadnicy i poprowadzić obcinarkę wzdłuż 
krawędzi panelu. Dwie przeciwstawne stalowe tarcze tnące 
zamontowane na łożyskach przetną materiał wzdłuż linii cięcia. 
Grubość i szerokość potrzebnego materiału dostosujesz bez 
problemu dzięki precyzyjnej mikrometrycznej skali znajdującej 
się na górnej części narzędzia.

DANE TECHNICZNE:
- Szerokość cięcia : 12~110mm
- Głębokość cięcia: 0~2mm
- Waga: 1.2 kg

DET-004

Opis Symbol

Żelazko do oklejania krawędzi płyt 
meblowych

DET-004

ŻELAZKO DO OKLEJANIA KRAWĘDZI PŁYT MEBLOWYCHŻELAZK

Jest to idealne narzędzie do nakładania i podgrzewania, wstępnie podklejonej, Jest to idea
okleiny do krawędzi płyt meblowych. Żelazko zostało wyposażone w powłokę która nie okleiny do krawędzi 

Jest to idealne narzędzie do nakładania i podgrzewania, wstępnie podklejonej, Jest to idealne narzędzie do nakładania i podgrzewania, wstępnie podklejonej, 

przywiera do aplikowanego materiału, co umożliwia sprawną i łatwą pracę. Sterownik przywiera do aplikow
termostatyczny zapewnia szybki czas podgrzewania urządzenia. Posiada odporny na termostatyczny zapew
wysoką temperaturę stojak, który umożliwia bezpieczne odstawienie żelazka.wysoką temperaturę

awiera sterownik termostatyczny ciepła.- Zawiera sterownik te
ieprzywierająca powłoka. - Nieprzywierająca p
dpowiednio ukształtowana stopa - Odpowiednio ukszta

aokrągloną krawędzią.z zaokrągloną kraw
- Metalowy stojak. 

54cm przewód zasilający, 230V.- 154cm przewód zasi

DANE TECHNICZNE:
- Napięcie: 230V
- Prąd znamionowy: 2.5A
- Minimalna temperatura: 70° ±10° C
- Maksymalna temperatura: 220° ±10° C

AKCESORIA DLA STOLARZY



999.110.00

Opis Symbol

Profesjonalny stół frezarski CMT: 999.110.00

1 Płyta (przygotowana pod CMT7E) 999.110.33

2 Osłona z lexanu 999.110.06

3 Docisk pionowy 999.110.08

4 Docisk grzebieniow z ABS 999.110.09

5 Kątomierz poprzeczny 999.110.10

NOWY PROFESJONALNY STÓŁ FREZARSKI

 Wszystkie narzędzia CMT zostały zaprojektowane 
specjalnie dla Ciebie- profesjonalnego rzemieślnika, który 
nie boi się żadnej pracy. Dzięki naszemu profesjonalnemu 
stołowi frezarskiemu rozszerzysz wachlarz swoich możliwości. 
Powierzchnia stołu wykonana jest z wytrzymałego laminowanego 
MDF o wymiarach: 80x60x2,5cm. Blat znajduje się na wysokości 
90cm co zapewnie łatwą i komfortową pracę. Perfekcyjną 
stabilność gwarantują solidne stalowe nogi i waga stołu: 26,5kg. 
Do stołu przymocujesz bez problemu frezarkę CMT7E, jednak 
istnieje również możliwość użycia większości modeli frezarek 
dostępnych na rynku. Maksymalna średnica frezów, którymi 
można pracować na naszym stole to 98mm. To od Ciebie zależy 
jakie frezy wybierzesz z naszej szerokiej oferty, jedno jest pewne, 
dzięki naszemu profesjonalnemu stołowi frezarskiemu Twoja 
praca stanie się dużo przyjemniejsza i bezpieczna.

999.100.11
(obowiązkowe dla 
prawodawstwa CE).

Uwaga: należy zamówić 
oddzielnie

1
2

3

4

5

FR2M

Opis Symbol

Metr stolarski FR2M

METR STOLARSKI

- Materiał z włókna szklanego odporny na wodę i zarysowania,
- Odporny na uderzenia, wytrzymały i elastyczny,
- Brak rdzy,
- Gwarancja profesjonalnej jakości,
- Sprzedawany w opakowaniach po 12 sztuk.

DMM-001 CYFROWY MIERNIK WILGOTNOŚCI

Cyfrowy wilgotnościomierz jest idealnym narzędziem do zasto-
sowania w przemyśle drzewnym budowlanym i rolniczym. DMM-
001 to również niezastąpione urządzenie przy renowacjach, 
dzięki niemu dokładnie sprawdzisz wilgotność wykładzin 
i podłóg. Miernik wilgoci przyda się także w poszukiwaniu 
nieszczelności w drewnie, betonie i tynkach. Dzięki dokładnemu 
pomiarowi bez problemu sprawdzisz szczelność dachu i zloka-
lizujesz ewentualną wilgoć w ścianach i sufitach przed malowani-
em! Czytelny, podświetlany wyświetlacz pozwoli na łatwy odczyt 
pomiaru wyrażonego w procentach. Produkt posiada certyfikat 
CE.

Opis Symbol

Cyfrowy miernik wilgotności DMM-001

DANE TECHNICZNE:
- Zakres pomiaru w drewnie:   5~50% wilgotności bezwzględnej
- Zakres pomiaru w materiałach budowlanych:                  1,5~33%
- Zakres temperatury drewna:                                                 0 do 50°C
- Dokładność pomiaru:                                                                       ± 2%
- Wilgotność pracy:                                     <90% RH bez kondensacji
- Warunki pracy:                                                    -20°C~20°C ≤ 85% RH

999.110.00

Opis Symbol

Profesjonalny stół frezarski CMT: 999.110.00

1 Płyta (przygotowana pod CMT7E) 999.110.33

2 Osłona z lexanu 999.110.06

3 Docisk pionowy 999.110.08

4 Docisk grzebieniow z ABS 999.110.09

5 Kątomierz poprzeczny 999.110.10

NOWY PROFESJONALNY STÓŁ FREZARSKI

Wszystkie narzędzia CMT zostały zaprojektowane 
specjalnie dla Ciebie- profesjonalnego rzemieślnika, który 
nie boi się żadnej pracy. Dzięki naszemu profesjonalnemu 
stołowi frezarskiemu rozszerzysz wachlarz swoich możliwości. 
Powierzchnia stołu wykonana jest z wytrzymałego laminowanego 
MDF o wymiarach: 80x60x2,5cm. Blat znajduje się na wysokości 
90cm co zapewnie łatwą i komfortową pracę. Perfekcyjną 
stabilność gwarantują solidne stalowe nogi i waga stołu: 26,5kg. 
Do stołu przymocujesz bez problemu frezarkę CMT7E, jednak 
istnieje również możliwość użycia większości modeli frezarek 
dostępnych na rynku. Maksymalna średnica frezów, którymi 
można pracować na naszym stole to 98mm. To od Ciebie zależy 
jakie frezy wybierzesz z naszej szerokiej oferty, jedno jest pewne, 
dzięki naszemu profesjonalnemu stołowi frezarskiemu Twoja 
praca stanie się dużo przyjemniejsza i bezpieczna.
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Metr stolarski FR2M

METR STOLARSKI

- Materiał z włókna szklanego odporny na wodę i zarysowania,
- Odporny na uderzenia, wytrzymały i elastyczny,
- Brak rdzy,
- Gwarancja profesjonalnej jakości,
- Sprzedawany w opakowaniach po 12 sztuk.

DMM-001 CYFROWY MIERNIK WILGOTNOŚCI

Cyfrowy wilgotnościomierz jest idealnym narzędziem do zasto-
sowania w przemyśle drzewnym budowlanym i rolniczym. DMM-
001 to również niezastąpione urządzenie przy renowacjach, 
dzięki niemu dokładnie sprawdzisz wilgotność wykładzin 
i podłóg. Miernik wilgoci przyda się także w poszukiwaniu 
nieszczelności w drewnie, betonie i tynkach. Dzięki dokładnemu 
pomiarowi bez problemu sprawdzisz szczelność dachu i zloka-
lizujesz ewentualną wilgoć w ścianach i sufitach przed malowani-
em! Czytelny, podświetlany wyświetlacz pozwoli na łatwy odczyt 
pomiaru wyrażonego w procentach. Produkt posiada certyfikat 
CE.

Opis Symbol

Cyfrowy miernik wilgotności DMM-001

DANE TECHNICZNE:
- Zakres pomiaru w drewnie:   5~50% wilgotności bezwzględnej
- Zakres pomiaru w materiałach budowlanych:                  1,5~33%
- Zakres temperatury drewna:                                                 0 do 50°C
- Dokładność pomiaru:                                                                       ± 2%
- Wilgotność pracy:                                     <90% RH bez kondensacji
- Warunki pracy:                                                    -20°C~20°C ≤ 85% RH



Dystrybutor:

MADE IN 
ITALY

KUPUJĄC JAKOŚĆ OSZCZĘDZASZ!

* Informacje zawarte w niniejszej reklamie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ulotka.N.2015
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