
Opracování kompaktních 
pracovních desek

Další možnosti CNC obrábění:
> dílce pro dřezy a varné desky - nejmenší možný vnitřní rádius u čtvrecových a obdélníkových otvorů je R 5 mm
> otvory pro stolní baterii - minimální průměr frézování kruhových otvorů je 25 mm

Sestavy ve tvaru „L“:
> frézování rohového spoje včetně otvorů pro spojovací kování
> pro šířku 600 mm frézujeme 3 ks otvorů / spojovací kování a lepidlo v 5 odstínech - součást dodávky

Opracování kompaktních desek je prováděno v našem výrobním centru na 5-osém CNC stroji. Objednávka opracování kompaktních 

pracovních desek v tloušťce 12 mm je možná online v konfigurátoru nábytkových dílců na www.nabytkovedilce.cz v sekci 

Pracovní desky / kompaktní pracovní desky.

> základní opracování je formátování jednotlivých dílců – na hraně zůstávají stopy po kotoučové pile, profil hrany1)

Možnosti výběru dalšího opracování hrany je CNC obrábění, které začistí hrany kompaktní desky od obrábění pilovým kotoučem 
a zajistí i ideální rozměry dílce:
> opracování válcovou frézou 1)

> ofrézovaná hrana a oboustranná fazeta 1,5 x 45° 2)

> hrana s velkou fazetou 3)

> ofrézování hrany „C“ profil 4)

1) 2) 3) 4)



Doplňkový materiál pro spojování, 
lepení a údržbu kompaktních desek:

ColorJoint - lepidlo/tmel

Art. číslo Označení Barva Balení

23923/0001 CJ001 bílá 20 g

23923/0002 CJ003 dub 20 g

23923/0003 CJ005 hnědá 20 g

23923/0004 CJ006 šedá 20 g

23923/0005 CJ010 černá 20 g

Olej a čistící prostředky

Art. číslo Označení Balení

23923/0007 Odmašťovač/čistič na spoj pracovních desek 20 ml

23923/0008 Lněný olej na hrany kompaktních desek 20 ml

23923/0006 Univerzální čistící prostředek na povrch pracovní desky 500 ml

Spojovací kování

Art. číslo Označení

23923/0009 Spojovací kování na kompaktní desky od tl. 12 mm

Ocelové traverzy pro spodní skříňky

Art. číslo Šířka skříňky Rozměry traverz

67400/0011 600 mm 19 x 19 x 2 mm

67400/0012 800 mm 19 x 19 x 2 mm

67400/0013 900 mm 19 x 19 x 2 mm

67400/0014 1 000 mm 19 x 19 x 2 mm

67400/0015 1 200 mm 19 x 19 x 3 mm

Rozsah dodávky: 2 ks traverz včetně 4 ks upevňovacích šroubů pro kompaktní pracovní desku 
Určeno pro tloušťku korpusu 18 mm.

Upevňovací sada pro dřezy

Art. číslo Označení Rozměr

67400/0010 Upevňovací sada / masivní dřevo (tvrdé dřevo)
1 000 x 16 x 20  mm (2 ks)

500 x 16 x 20 mm (2 ks)

Rozsah dodávky: šrouby 4 x 30 mm, zápustná hlava / 18 ks
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