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Formátování velkoplošných materiálů: 

Provádíme na CNC velkoplošné pile HOLZMA HPP 230/3100x3100 mm  - max. tloušťka řezu 40 

mm. Formátujeme z vlastního nebo Vámi dodaného materiálu, kde u vašeho materiálu 

dokážeme zajistit i jeho dovoz či odvoz z provozovny . Ceny za formátování dle charakteru 

zakázky a nastavených smluvních podmínek.  Formátování probíhá na samostatné provozovně 

v Želči č. p. 2, 391 74. Zde máme i prostorný sklad na velkoplošný materiál, rozměrné okolní 

zpevněné plochy s bezproblémovým přístupem pro kamiony. Manipulace s  materiálem zajištěna 

naším VZV (kapacita 3,5t). To vše je předurčeno k  hladkému průběhu prací i při velkém objemu 

Vaší zakázky. 

                                                         
Holzma HPP 230 
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Olepování hran plošných dílců: 

Olepování rovných hran probíhá také na provoze v Želči na nové olepovačce Homag EDGETEC 

S 380 MAX s PUR technologií (dvě nanášecí hlavy s  bílým nebo transparentním lepidlem), PLC 

řízením jednotek servy,  s předfrézováním hrany 0,5 – 3 mm , nákližek 12 mm, tl. dílce 10 - 60 

mm, předfrézy a rožkovač do 40 mm  , po domluvě do 60 mm) . Je osazena nástroji pro ABS tl. 2 , 

1 a 0,5 mm. Obzvláště bychom upozornili na ABS tl. 1 mm, používanou na designové materiály, 

lesklé a matové dekory, kde je pro tuto hranu vybavena nejen frézováním, ale hlavně tvarovou 

cidlinou R 1 mm a také plnohodnotným rožkovacím nástrojem R 1 mm což není standardem 

(převážně se používá pouze zkosené frézování ABS a rožkování pouze částečně odstaveným R2 

rádiusem). Lze vyrobit i ofrézované hrany pro následnou aplikaci ručním nalepením například na 

nepřístupná místa.   

 

Homag EDGETEC S 380 MAX 

 

Olepování hran tvarových plošných dílců: 

Olepování tvarových hran provádíme na stolové tvarové olepovačce Brandt KD  75 a Vitap BC 

91a (výška obrobku do 100 mm), nebo ruční tvarovou olepovačkou Festool Contur KA 65 či 

Miniprof Manual Speed – dle výrobních specifik zakázky. Na stolové olepovačce lze jako 

doplňkovou službu nanést tavné lepidlo na Vaši hranu. 

 

CNC obrábění dílců: 

Pro CNC obrábění používáme naše CNC 3osé obráběcí centrum VEEKE 1M. Tento stroj je určen 

pro frézování tvarů z plošných materiálů, frézování kapes (např. zapuštěné úchytky) , prostupů 

(průchodky), nebo spojů pracovních desek a podobně.  Dále pak slouží ke konstrukčnímu 

vyvrtávání nábytkových dílců pro jednotlivé druhy spojů a montážních otvorů pro kování. Max 

obráběcí rozměry jsou 3250 x 1120 mm pro frézování a 3250 x 870 mm pro vyvrtávání. Ceny za 

CNC obrábění nábytkových dílců stanovíme obratem dle Vámi dodaných podkladů. CNC 

obrábění je obzvláště cenově výhodné při opracování velkého množství dílců či při výrobě 

složitých dílců nebo dílců náročných na rozměrovou přesnost.  
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Weeke Venture M1 

 

Tvarové olepování a CNC obrábění provádíme na naší provozovně v Sezimově Ústí I, Žižkova 

ulice č. p. 548, kde můžeme také nabídnout naši ostatní vybavenost pro zpracování masivu. Pro 

manipulaci a nakládku Vašich zakázek je zde k  dispozici VZV s kapacitou 1,9 t. 

 

 

Nebojte se nás oslovit s žádostí o cenovou kalkulaci na zpracování Vaší zakázky, nebo pro 

nastavení smluvních cen na zpracování deskového materiálu . Věřím, že dokážeme uspokojit 

Vaše cenové i kvalitativní požadavky. Zejména u zakázek většího objemu i ušetřit Vaše 

prostředky a hlavně čas. 

 

Děkuji za Vaši pozornost a těším se na možnou spolupráci:  

Miroslav Drs – majitel 

Tel.: 777 568 808 

info@drsasyn.cz                  


