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Spis tre ci Strona wolfcraft®-ABC po cze  
w drewnie
Ka demu, kto ju  kiedy  czy  deski za pomoc  
okr g ych ko ków meblowych bez pomocy doda-
tkowych narz dzi, nie jest z pewno ci  obca pe na 
napi cia chwila, gdy deski zostaj  ze sob  zesta-
wione i nadszed  moment, by odpowiedzie  sobie 
na zasadnicze pytanie: b dzie pasowa , czy nie?

Prawdopodobie stwo prawid owego z czenia desek 
przy u yciu ko ków bez zastosowania odpowiednich 
narz dzi jest porównywalne z trafieniem szóstki w 
Lotto. Z tego powodu firma wolfcraft® ju  od dziesi -
cio leci zajmuje si  rozwojem i produkcj  narz dzi 
umo liwiaj cych doskona e i dopasowane czenie 
ko kami. Nasze narz dzia s  nie tylko dok adne, 
lecz równie  wyj tkowo atwe w obs udze.

Niniejszy informator powasta  z my l  o tym, by prze-
kona  Pa stwa, e obs uga narz dzi naszej firmy 
jest wyj tkowo prosta. Na ponad 25 stronach prze-
dstawione zosta y krok po kroku wszelkie informacje 
niezb dne do wykonania po cze  w drewnie. Liczne 
zdj cia, wskazówki i triki dotycz ce korzystania z 
poszczególnych narz dzi czyni  z tego poradnika 
idealne kompendium wiedzy. Niew tpliwie powinien 
on znale  si  w ka dym warsztacie domowym i sta-
nowi  fachowe ród o wiedzy je li zajdzie potrzeba 
wykonania okre lonego projektu lub naprawy. Mamy 
nadziej , e poradnik pozwoli Pa stwu zdoby  wiedz , 
umo liwiaj ca fachowe wykonywanie po cze  w 
drewnie. 

Wszystkim majsterkowiczom i czytelnikom ni-
niejszego poradnika yczymy du o przyjemno ci 
i po  wo d zenia przy wykonywaniu po cze  w 
drewnie z wykorzystaniem produktów wolfcraft®.

wolfcraft® GmbH

© 2014 by wolfcraft® GmbH
Wolff-Straße, 56746 Kempenich

Wszelkie prawa zastrze one. Publikacja chroniona 
prawami autorskimi. Ka de wykorzystanie, za wyj tkiem 
przewidzianych przez prawo, wymaga uzyskania 
pisemnej zgody autora.

Wy czenie odpowiedzialno ci:

Opisane metody, techniki, propozycje i zalecenia zosta y 
starannie opracowane i osobi cie wypróbowane przez autora. 
Autor nie mo e jednak udzieli  gwarancji na ich dzia anie 
w ka dym przypadku. Odpowiedzialno  autora oraz  rmy 
wolfcraft® za szkody osobiste i w mieniu jest wy czona. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian zdj , 
kolorów, wymiarów, wag oraz wszelkich zmian technicznych 
prezentowanych w poradniku produktów.

Papier wykonany z surowców niewybielanych chlorem.

Spis tre ci ABC po cze  w drewnie
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Po czenia w drewnieWst p

Gdy zachodzi potrzeba wykonania w szybki i atwy 
sposób rega u na zapasy do piwnicy, najcz ciej 
si gamy po wkr tark  akumu latorow  i odpowie-
dnie wkr ty do p yt wiórowych. Jednak mebel, 
którego jako  wykonania w zupe no ci wysta-
rcza do piwnicy, rzadko kiedy mo emy wykorzy-
sta  równie  w domu. Któ  chcia by, aby g ówki 
wkr tów by y widoczne na ciankach rega u? 
Wprawdzie istnieje mo liwo  wype nienia ot-
worów mas  maskuj c  lub szpachlow , lecz 
rozwi zanie to nie pozwoli na uzyskanie odpo-
wiednio estetycznego wygl du mebla. Najlepszy 
efekt uzyskamy stosuj c mo liwie jak najmniej 
widoczne czy te  dekoracyjne rodzaje po cze . 
Rozwi zania w tym zakresie przedstawiamy 
Pa stwu na kolejnych stronach niniejszego 
poradnika. 

czenie drewna

Dekoracyjne i niewidoczne po czenia w drewnie
Po czenia ko kami meblowymi
Najbardziej znanym rodzajem „niewidocznego” 
po czenia w drewnie jest po czenie za pomoc  
okr g ych ko ków. Powszechno  tej metody wy-
nika g ównie z faktu, e do jej wykonania potrze-
bne s  jedynie wiertarka oraz odpowiednie wiert o 
do drewna. Oba narz dzia znajdziemy niemal w 
ka dym gospodarstwie domowym, nic wi c dzi-
wnego, e ka dy majsterkowicz ma ju  z pewno-
ci  pewne do wiadczenie w czeniu drewna t  

metod .

Po czenia lamelkami
Mniej znane jest czenie drewna przy u yciu 
lamelek. Ten rodzaj czenia ma jednak zdecy-
dowan  przewag  nad po czeniami ko kowymi. 
W przeciwie stwie do ko ków meblowych, owa-
lna forma p ytek lamelkowych pozwala na prze-
suwanie czonych elementów wzgl dem siebie. 
Szybkie i atwe sposoby wykonania po cze  
tego rodzaju przedstawione zosta e na stronach 
14-17. 
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Drewniane deski s  najcz ciej czone za po  mo  c  
ko ków meblowych. Okr g e ko ki s  prze wa  nie 
wykonane z drewna bukowego i oferowane w 
ró nych rednicach i d ugo ciach. Na powierzchni 
ko ków znajduj  si  niewielkie, wzd u ne rowki 
zwane równie  obieniami. Wykonuj c po  cze-
nie, ko ek umieszcza si  we wcze niej wywierco-
nym otworze. Mocowanie w drewnie staje si  
solidniejsze po dodaniu kleju stolarskie-
go. Klej umieszcza si  w otworze a 
nast pnie wciska ko ek. Klej zostaje 
wypchni ty wzd u  rowków wokó  
ko ka czyni c po czenie bard ziej 
trwa ym.

Drewniane ko ki s  z powodu 
ich wzd u nych rowków czy 
te  obie  cz sto nazywane 
ko kami ryflowanymi i nie 
mo na ich myli  z konwencjonalnymi 
ko kami g adkimi. U ywanie ko ków g adkich za-
miast ryflowanych nie jest zalecane ze wzgl du 
na brak w a nie tych rowków. Podczas czenia 
ko kami g adkimi klej wciska si  g ównie g boko 
w wywierco ny otwór zamiast przylega  do powie-

rzchni ko ka na ca ej jego d ugo ci. Ka dy stolarz 
u ywa ko ków meblowych, kiedy chce po czy  
drewniane cz ci mo liwie szybko, nies  kompli ko-
wanie i bardzo trwale. Tak e majsterkowicz mo e 
stosowa  t  najbardziej efektywn  metod  

czenia. Warto wspomnie , e ko ki mog  by  
montowane w sposób widoczny lub niewidoczny.

Podczas gdy nawet niewprawny majsterko-
wicz od razu uzyskuje dobre efekty przy 

wykonywaniu widocznych po cze  ko-
kowych, niewi doczne czenia 
drewnianych cz ci za pomoc  
okr g ych ko ków wydaj  si  
znacznie trudniejsze do 

osi gni cia. Tu obie drewniane 
cz ci musz  by  nawiercone od 

wewn trz, a wywiercone otwory powi-
nny le e  dok adnie naprzeciw siebie. 

Rzadko mo na osi gn  po dan  dok adno  
wierce , u ywaj c o ówka i calówki do zaznacze-
nia punktów wiercenia. Dlatego te  przy wyko-
nywaniu tego typu po cze  warto pos u y  si  
spe cjalnymi pomocami/szablonami do po cze  
ko kowych.

Po czenia naro nikowe oraz typu T:

Za pomoc  tych dwóch rodzajów po cze  mo na 
skonstruowa  niemal ka d  szaf . Dlatego te  
przy sk adaniu mebli najbardziej odpowiednie 
okazuj  si  ko ki okr g e. Czy to w krzes ach, 
sto ach czy w szafach jako elementy cz ce, 
wsz dzie znajduj  si  ko ki a ka de takie po -
cze nie da si  sklasyfikowa  jako naro nikowe 
(górne kó ko na rysunku), lub typu T (dolne 
kó ko).

Po czenia czo owe:
Ko kami meblowymi mo na tak e przed u a  
deski w p aszczy nie lub czy  je pod k tem, 
jako ramy. Tak e wzmocnienie skosu ramy 
obrazu jest dobrym przyk adem zastosowania 
ko ków okr g ych.

Ko ki meblowe

Miejsca zastosowania ko ków

Po czenia ko kami meblowymi Obszary zastosowa  ko ków
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Uniwersalny przyrz d do po cze  ko ko wych 
pozwala na uzyskanie szczególnie wysokiej 
precyzji przy tego typu czeniach, poniewa  
mocowany jest w asnym elementem mocuj cym 
z jednej strony do sto u roboczego, z drugiej za  
do obrabianego przedmiotu.

Do czenia ko kami nie s  potrzebne adne 
drogie elektronarz dzia. Poza wy ej wymienio-
nymi i pokazanymi pomocami w zupe no ci 
wystarczy wiertarka lub wkr tarka akumula-
torowa. Wkr tarka ma t  zalet , e jest z regu y 
nieco l ejsza od wiertarki a przy wierceniu nie 
przeszkadza zwisaj cy kabel. W przypadku 
wkr tarki akumulatorowej nale y zwróci  uwag  
przede wszystkim na to, aby wkr ca /wierci  
na drugim, najszybszym biegu i aby wy czy  
regulacj  momentu obrotowego, wzgl dnie 
nastawi  prze cznik na symbol wiercenia.

Przyrz d do po cze  ko kowych to niezast piony 
„pomocnik” przy wykonywaniu szybkich a zarazem 
dok adnych po cze  w drewnie. G ówne zalety 
przyrz du to znakomita precyzja i dziecinnie atwa 
obs uga niezale nie od rodzaju wykonywanego 

czenia (naro nikowego, typu T, czo owego).

Osprz t do czenia ko kami: okr g e ko ki o 
standardowych rednicach 6, 8 i 10 mm, odpo-
wiednie wiert a do drewna z ogranicznikiem 
g boko ci wiercenia oraz odpowiednie znacz ni-
ki stanowi  najwa niejszy osprz t do czenia 
ko kami.

Listwa do po cze  ko kowych to narz dzie 
bardziej wszechstronne. Oprócz czenia ko  ka-
mi mo e by  wykorzystywana do wiercenia otwo-
rów w rz dach. Dodatkowo profil aluminiowy 
listwy mo na wykorzysta  jako linia  lub pro  wa -
dnic  przy pracy wyrzynark .

czenie ko kami – przyrz dy i osprz t

Elektronarz dzia do czenia ko kami

Narz dzia do po cze  ko kowych
Tego Pa stwu potrzeba 
przy czeniu ko kami
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rednica ko ka powinna wy  no -
si  mi dzy 2/5 a 3/5 grubo ci 
drewna. Najcz ciej wyst   pu -
j ce grubo ci drewna oraz pa -
suj ce do nich rednice ko ków 
znajdziecie Pa stwo w powy -
szej tabeli.

Przy po czeniach naro nikowych 
oraz po czeniach typu T otwory 
w drewnianych powierzchniach mo-
na wierci  jedynie do g  bo ko ci 

odpowiadaj cej maksymalnie 2/3 
grubo ci drewna. Reszt  ko ka, zo-
stawiaj c 2 – 3 mm prze strzeni na 
klej, montuje si  w prze ciwleg ej 
powierzchni czo o wej deski. Nale y 
zatem pami  ta , e przy tego typu 
po  cze niach trzeba zawsze, z 
pomoc  ogranicznika g boko ci 
wiercenia, ustawi  dwie g  bo ko-
ci. Przyk ad: przy grubo ci drew-

na wynosz cej 18 mm i ko kach o 
d ugo ci 40 mm nale y w jednej 
powierzchni wywierci  otwór o g -
boko ci 12 mm, w prze ciwle g ej 
za  powierzchni czo owej o g  -
bo ko ci 28 mm plus 2 mm prze-
strzeni na klej – cznie 30 mm.

W a ciwe klejenie cze  ko kowych

1.  Przed uruchomieniem wiertarki
zawsze nale y najpierw wpro-
wadzi  wiert o do tulei wiertni-
czej.

2.  W trakcie wiercenia, wiert o 
nale y prowadzi  prostopadle, 
bez napierania na boki tulei 
wiertniczej.

3.  W trakcie wiercenia nale y 
porusza  wiert em do przodu 
i do ty u aby usprawni  
odprowadzanie wiórów.

Ko ki nale y zawsze najpierw 
klei  w nawiertach czo owych i 
uwa a , aby wystawa y maksy-
malnie na 2/3 grubo ci drewna.

Klej nale y na o y  nie tylko do 
otworów pod ko ki, ale tak e na 
powierzchnie czo owe desek 
poprzecznych, co dodatkowo 
zwi kszy wytrzyma o  po -
czenia.

Znaczniki do ko ków stanowi  
du  pomoc w wyznaczaniu 
punktów wiercenia prze  ciw le-
g ych otworów. Po wywierceniu 
otworów pod ko ki w pierwszej 
z mocowanych powierzchni, 
umieszcza si  w nich znaczniki 
a nast pnie ca o  przyk ada do 
drugiej, czonej powierzchni. 
W ten sposób znaczniki precy-
zyjnie wyznaczaj  punkty wie-
rce  przeciwleg ych otworów.

Prawid owe wiercenie otworów pod po czenia ko kowe

Grubo  
drewna Ø Ko ka

12 – 14 mm 6 mm

15 – 18 mm 8 mm

19 – 30 mm 10 mm

Przy po czeniach czo owych 
otwory pod ko ki wierci si  w 
ka dej z desek do po owy d u -
go ci ko ka plus oko o 2 mm 
przestrzeni na klej.

Znaczniki do ko ków 

Wa ne pomiary przy czeniu ko kami

Podstawowe informacje Wskazówki i triki
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To urz dzenie mo e by  wykorzystywane do 
obrabiania desek o grubo ci do 30 mm. Deska 
w czasie ko kowania powierzchni czo owej jest 
zaklinowana pomi dzy bolcami centruj cymi (1), 
dzi ki czemu otwory pod ko ki znajduj  si  
zawsze dok adnie w rodku kraw dzi. Wiert o 
wprowadza si  przez trzy stalowe tuleje (2) o 

Ustawiamy ogranicznik g boko ci wiercenia na 
wiertle, uwzgl dniaj c grubo  deski i d ugo  
ko ka.

Nak adamy przyrz d na przedni  kraw d  i usta-
wiamy desk  tak, aby zaklinowa  j  pomi dzy 
bolcami centruj cymi.

Je li chcemy wykona  po czenie naro nikowe, 
musimy najpierw nawierci  otwory czo owe (patrz 
powy ej).

Przed nawierceniem otworów przeciwleg ych 
nale y zamon towa  ko ki w otworach czo owych, 
u ywaj c przy tym kleju.

rozmiarach 6, 8 i 10 mm. rodek tulei jest do -
datkowo oznakowany (3) na bocznych cian kach 
przyrz du. Do jednoczesnego spasowania otwo-
rów przeciwleg ych s u  trzy rowki pro    wad z ce 
(4). Ruchomy ogranicznik (5) jest regulowany za 
pomoc  ruby mocuj cej (6).

Przyrz d do po cze  ko kowych – mistrz w czeniu ko kami

Wykonywanie nawiertów czo owych z u yciem przyrz du do po cze  ko kowych

Po czenia naro nikowe z u yciem przyrz du do po cze  ko kowych

Przyrz d do po cze  ko kowychPo czenia naro nikowe
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40 mm

Nast pnie przesun  ograni-
cznik w kierunku deski i zabe-
zpie czy  go dokr caj c rub  
mo  cuj c . Teraz ogranicznik 
jest nastawiony dok adnie na 
rodek ko ka/deski.

W celu nastawienia ogranicz ni-
ka pod konkretny ko ek nale y 
od  kr  ci  rub  mocuj c  i w o-
y  ko ek do stalowej tulei b  d -

cej elementem urz dzenia.

Nast pnie nale y na o y  desk  
czo ow  z ko kami, na desk , 
która b dzie nawiercana i us  ta-
wi  przyrz d tak, aby ko ki wsu-
n y si  w rowki pro  wad z  ce. 
W tym momencie ruchomy 
ogranicznik styka si  mocno z 
kraw dzi  dolnej deski.

Przyrz d do po cze  ko ko-
wych daje tak e mo liwo  szy-
bkiego tworzenia bardzo precy-
zyjnych po cze  czo owych.

Na o y  przyrz d na ko ek. 
Przesun  ogranicznik k towy 
w kierunku boku deski i do  kr -
ci  rub .

Obydwie deski zamocowa  w 
stole roboczym. Na o y  przy -
rz d tak, aby ko ki wsun y 
si  w rowki prowadz ce i wy-
wierci  otwory.

Po czenia typu T z u yciem przyrz du do po cze  ko kowych

Po czenia czo owe z u yciem przyrz du do po cze  ko kowych

Zaznaczy  rodek deski poprze-
 cznej na desce bocznej i zamo -
cowa  nieruchomo desk  po -
przeczn  w odst pie 40 mm. 
Nast pnie ...

W przypadku tworzenia po -
cze  w kszta cie litery T (np. 

pó ki) przyrz d u ywany jest 
bez k towego ogranicznika.

... na o y  przyrz d tak, aby 
ko ki wsun y si  w rowki pro -
wadz ce, wywierci  otwory i 
sklei  deski.

Przyrz d do po cze  ko kowych Po czenia typu T i po czenia czo owe
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Po czenia naro nikowe z u yciem uniwersalnego przyrz du do po cze  ko kowych

Uniwersalny przyrz d do po cze  ko kowych 
sk ada si  z szablonu do wiercenia (1) oraz za-
cisku do desek (2). Szablon do wiercenia zawie-
ra dwa rz dy tulei wiertniczych (3) dla ko ków o 
rozmiarach 6, 8 i 10 mm. Ka demu rozmiarowi 
ko ka odpowiada w a ciwy rowek prowadz cy (4) 
s u cy uchwyceniu zamontowanych ko ków. 
Zacisk do desek nie ma adnych tulei wiertniczych 
i s u y jedynie do podparcia wzgl dnie zamo co-
wania desek. Szablon do wiercenia, zacisk do 
desek i desk  mocuje si  rubami mocuj cymi (5). 
Dwa regulowane zaciski (6) s u  do mocowania 
drugiej z czonych desek. Dodatkowo mog  one 
zosta  w o one w dwa otwory (oznaczone na 
zdj ciu czarnymi strza kami) i moco wa  deski w 
pionie lub w poziomie.

Wszystkie deski poprzeczne su -
gerujemy oznaczy  na kra  w -
dziach krzy ykiem. Równie  
ciany boczne nale y ozna ko-

wa  krzy ykiem umieszczaj c 
go na powierzchni drewna.

Desk  poprzeczn  przykr ci  
do sto u roboczego za pomoc  
przyrz du i zamocowa  oba 
regulowane zaciski.

Umie ci  cianki boczne w 
przyrz dzie. Korzystaj c z 
k townika ustawi  kraw dzie 
drewna dok adnie wzgl dem 
siebie i unieruchomi .

Nast pnie nawierci  otwór czo-
owy w desce poprzecznej oraz 
wykona  otwór w ciance bo-
cznej.

Przyrz d przesun  tak, aby 
by o mo liwe wywiercenie 
otworu pod kolejny ko ek. Na 
koniec zacisk do desek prze-
o y  z...

... lewego naro nika do pra-
wego. Dopiero wówczas prze -
o y  szablon do wiercenia 
w celu wykonania ostatniego 
otworu.

Wa ne pomiary podczas czenia ko kami

Uniwersalny przyrz d do po cze  ko kowychPo czenia naro nikowe
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Zaznaczy  odst py mi dzy 
ko kami i przymocowa  desk  
poprzeczn  do sto u roboczego 
za pomoc  przyrz du.

Aby wykona  po czenia typu 
T, nale y najpierw nawierci  
otwory czo owe w desce poprze-
cznej.

Celem wywiercenia ostatniego 
otworu pod ko ek, nale y pono-
wnie prze o y  zacisk do desek 
z lewej strony na praw .

Aby odwzorowa  otwory na
przeciwleg ej desce, nale y
najpierw wklei  ko ki.

Nat pnie nale y zaznaczy  po zy-
cj  deski poprzecznej na ciance 
bocznej i przymocowa  desk  
poprzeczn  za pomoc  zacisku.

Z pomoc  uniwersalnego 
przyrz du do po cze  
ko kowych mog  Pa stwo 
tak e szybko i precyzyjnie 

czy  ze sob  czo owe i 
wzd u ne kraw dzie desek.

Obydwie deski s  mocowane 
jednocze nie w przyrz dzie. 
W ten sposób zagwarantowane 
jest dok adne dopasowanie 
przeciwleg ych otworów.

... Przyrz d na o y  tak, aby 
ko ki wsun y si  w rowki pro -
wadz ce i wywierci  otwory. 
Nast pnie mo na sklei  deski.

Odst p pomi dzy desk  po-
przeczn  i narysowan  lini  
okre la naci cie z boku przy-
rz du ...

Po czenia typu T z u yciem uniwersalnego przyrz du do po cze  ko kowych

Po czenia czo owe z u yciem uniwersalnego 
przyrz du do po cze  ko kowych

Uniwersalny przyrz d do po cze  ko kowych
Po czenia typu T 

i po czenia czo owe
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Nawierty czo owe z u yciem listwy do po cze  ko kowych

Listwa do po cze  ko kowych
Listwa do po cze  ko kowych sk ada si  z szyny 
prowadz cej (1) z otworami zatrzaskowymi w 
odst pie 32 mm. W tych otworach mo na zablo-
kowa  suwak wiertniczy (2), który jest wypo sa-
ony w jedn  z tulei wiertniczych (3) dost pnych 

w rozmiarach 5, 6, 8, 10 mm. Dzi ki temu mo li-
we jest montowanie ko ków i nawiercanie szere-
gowe otworów w odst pach 32 mm. Ustawienie 
odst pu pomi dzy otworami i kraw dzi  deski 
jest mo liwe dzi ki ogranicznikom k towym (4), 
które wsuwa si  pod profil. Mo na ustawi  odst -
py od 12 do 40 mm (regulacja co 4 mm). Pocz -
tek i koniec rz du ko ków okre la si  za pomoc  
ograniczników bocznych (5), które tak e wsuwa 
si  pod profil i blokuje od spodu w otworach za-
trzaskowych listwy.

Najpierw nale y oznaczy  ele-
menty pionowe i poziome, aby 
unikn  przypadkowej zamiany 
w czasie wiercenia.

Nast pnie prosimy zmierzy  
grubo  p yt drewnianych, aby 
odpowiednio ustawi  ograni-
czniki listwy.

Ogranicznik k towy nastawi  
na warto , która jest naj bli-
sza grubo ci drewna (np. przy 

grubo ci drewna równej 19 mm 
nastawi  ogranicznik na 20).

Listw  u o y  centralnie pod 
desk . Boczne ograniczniki 
zamocowa  z lewej i prawej 
strony w otworach mo liwie 
najbli szych kraw dzi deski.

W dalszej kolejno ci ustawi  
na wiertle ogranicznik g bo -
ko ci wiercenia uwzgl dniaj c 
grubo  drewna i d ugo  
ko ka.

Listw  dosun  lewym ogra-
nicznikiem do lewej kraw dzi 
deski i zamocowa  ciskiem 
rubowym.

Listwa do po cze  ko kowychNawierty czo owe
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Po czenia naro nikowe z u yciem listwy do po cze  ko kowych

Po czenia typu T z u yciem listwy do po cze  ko kowych

Po o y  listw  na cian  bo czn  
i dosun  lewy ograni cznik bo-
czny do lewej kraw dzi deski.

Nast pnie przytwierdzi  listw  
do deski za pomoc  cisku 
rubowego. Prosimy uwa a  

na to, aby suwak wiertniczy ...

... umie ci  w tych samych otwo-
rach zatrzaskowych co w czasie 
wiercenia otworów czo owych. 
Dla u atwienia otwory zatrza-
skowe s  ponumerowane.

Listw  do po cze  ko kowych 
cechuje wysoka precyzja i atwa 
obs uga dzi ki czemu dok adne 

czenie ko kami staje si  dzieci-
nnie proste nawet dla niewpra-
wionych u ytkowników.

Poniewa  ogranicznik k towy 
zosta  ustawiony na 20, nale y 
nakre li  lini  rodkow  w 
od  st pie 10 mm od deski 
poprzecznej.

Zdj  ograniczniki k towe, zli-
cowa  lini  centruj c  listwy 
z nakre lon  lini  rod kow  i 
nast pnie ca o  unie rucho-
mi  zaciskiem.

Prosimy ponownie zwróci  
uwag  na to, aby suwak wie-
rtniczy znajdowa  si  w tych 
samych otworach listwy co w 
czasie nawiercania otworów 
czo owych.

W czasie czenia elementów 
prosimy uwa a  na ich pra wid -
owe umiejscowienie wzgl -
dem siebie.

Do samodzielnego, przysz ego budo-
wania mebli nie b d  ju  Pa s  two 
potrzebowa  skomplikowanych i 
drogich maszyn czy narz dzi. W 
zupe no ci wystarczy wiertarka 
oraz listwa do po cze  ko kowych.

Listwa do po cze  ko kowych
Po czenia naro nikowe 

i po czenia typu T
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Po czenia czo owe z u yciem listwy do po cze  ko kowych

Nawierty szeregowe o odst pie 32 mm wykonywane z u yciem listwy do po cze  ko kowych

Listwa do po cze  ko kowych 
nadaje si  szczególnie do two-
rzenia po cze  czo owych, 
które wymagaj  du ej ilo ci 
otworów pod ko ki.

Ko ek mo e by  zamontowany 
co 32 mm. Pozwala to uzyska  
wysok  stabilno  czenia.

Obie deski nawierca si  jedna 
po drugiej w tym samym po  o -
eniu, dzi ki czemu doskonale 

do siebie pasuj .

Aby tworzy  d u sze nawierty 
szeregowe, prosimy prze mie-
ci  szyn  i ustawi  j  poprzez 

w o enie w ostatni, wywierco-
ny otwór 5-milimetrowego 
wiert a.

Listwa jest wykonana z wysokiej 
jako ci profilu aluminio we go, 
który mo na z powod ze niem 
wykorzysta  jako pro  wad nic  
dla ...

... wyrzynarki b d  no a lub 
te  jako linia . Szczególnie u y-
te  czna jest przy tym zintegro-
wana podzia ka.

Nawiert szeregowy o odst pie 
32 s u y do mocowania zawia-
sów puszkowych, prowadnic 
do szuflad i podpórek pod 
pó ki.

Prosimy wymieni  aktualnie u y -
wan  tulej  wiertnicz  na tulej  
5-milimetrow , przez naczon  
do nawiertów szeregowych.

Przy o y  listw  sp aszczonym 
kantem do kraw dzi drewna i 
przymocowa  ciskiem ru  bo-
wym. 

Listwa do po cze  ko kowych jako prowadnica

Listwa do po cze  ko kowychNawierty szeregowe
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Jednym z najlepszych wynalazków lat sze dzie  -
si tych w obróbce drewna by a i pozostaje fre-
zarka do lamelek. Urz dzenie wymy li  w 1955 
roku mistrz stolarski ze Szwajcarii, Hermann 
Steiner. Lamelki to owalne lub te  wykonane 
w kszta cie elipsy, 4-milimetrowe, po-
przeczne p ytki, które s  umie-
szczane w uprzednio wyfre-
zowanych rowkach. 
Kszta t elipsy, w 
przeciwie stwie do 
okr g ych ko ków 
meblowych, umo liwia 
przesuwanie i wyrównywa-
nie czonych elementów wzgl dem sie-
bie. U atwia to dok adne dopasowanie obu p asz 
czyzn w trakcie klejenia. Przede wszystkim je-
dnak powierzchnia klej ca lamelki jest znacznie 

Lamelki

Obszary zastosowa  lamelek

Lamelki ze wzgl du na ich szybkie i wysoce precy-
zyjne zastosowanie s  idealn  metod  cze  nia 
przy budowie mebli. Z ich wykorzystaniem mo na 
tworzy  zarówno skomplikowane zabudowy na 
spadzistych poddaszach (zdj cie po lewej na 
górze), jak i proste...

... po czenia naro nikowe przy budowie szuflad 
(po lewej na dole). Wszystko to w szybki i nie-
skomplikowany sposób. Lamelki szczególnie 
nadaj  si  do tworzenia po cze  uko nych (po 
prawej na górze) oraz czenia blatów kuche-
nnych (po prawej na dole).

Lamelki Obszary zastosowa  lamelek

wi ksza ni  w przypadku okr g ego ko ka meb lo 
wego. To oraz fakt, e lamelka nasi kaj c klejem 
zwi ksza swoj  obj to , skutkuje olbrzy mi  no-
no ci  i wytrzyma o ci  czenia. Wszystko, co 

Pa stwu potrzeba do wykonania 
rowków pod lamelki, to uniwe-

rsalna frezarka do drewna i 
ogólnie dost pna szlifierka 
k towa jako nap d dla 

4-mili    metrowego frezu tar-
czowego. Przy wyborze szlifie-

rki k towej zwró cie Pa stwo 
uwag  na to, aby po obu stronach 

znajdowa y si  uchwyty, które pozwol  na 
przymocowanie uniwersalnej frezarki z dwóch 
stron silnika. Poza tym uniwersalna frezarka do 
drewna pasuje do prawie wszystkich szlifierek 
k towych.
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Po czenia naro nikowe z u yciem uniwersalnej frezarki do drewna

Uniwersalna frezarka do drewna
Uniwersalna frezarka do drewna jest urz d ze-
niem nasadzanym na szlifierk  k tow , która po 
zdj ciu nakr tki ko nierzowej i ko nierza mocu j -
cego mo e by  wkr cona w nagwintowany otwór 
(1). Nast pnie boczne uchwyty (2) frezarki zo-
staj  przymocowane za pomoc  do czonych 
rub (3) do obu uchwytów szlifierki k towej. Silnik 

szlifierki nap dza czteromilimetrowy frez tarczowy 
pokryty w glikami spiekowymi (4). Frez mo na 
wysun  przez szczelin  z obudowy (5). Regu-
lator g boko ci (6) pozwala na regulacj  wy  su-
ni cia frezu. Regulowany naro nik (7) mo na 
zamocowa  na obudowie pod k tem 90 lub 45 
stopni.

Prosz  oznaczy  deski trój k -
tem jako cian  boczn  lub te  
jako element wierzchni, wzg l -
d nie jako spód.

Nast pnie prosimy umocowa  
desk  pionowo w stole robo-
czym. Deska musi tworzy  z 
powierzchni  sto u idealnie k t 
prosty.

Wielko ci lamelek
Lamelki wyst puj  w trzech ró nych rozmiarach: 
typ 0, 10 i 20. O tym, która lamelka zostanie 
u yta, decyduje grubo  elementów, które 

czymy ze sob . Zasady stosowania lamelek:
lamelka typ 0  = element o grubo ci 10 -12 mm
lamelka typ 10 = element o grubo ci 13 -15 mm
lamelka typ 20 = element o grubo ci pow. 16 mm
Rozmiary lamelek s  uwzgl dnione na regulatorze 
g boko ci (6) i mog  by  wybierane poprzez na-
stawienie pokr t a na dan  warto .

W zale no ci od rozmiaru de-
ski, poza skrajnymi lamelkami, 
dodatkowo po rodku powinna 
zosta  zamontowana jeszcze 
jedna lamelka.

Uniwersalna frezarka do drewnaPo czenia naro nikowe
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Po czenia w kszta cie litery T z u yciem uniwersalnej frezarki do drewna

Teraz prosz  po o y  wierzch 
b d  spód zewn trzn  stron  
p asko na stole roboczym i wy-
frezowa  rowki w powierzchni 
czo owej.

W ten sposób ciany boczne 
oraz deski poprzeczne s  w 
jednej chwili po czone i od 
razu pasuj  do siebie.

Prosz  dok adnie oznaczy  
pozycj  deski poprzecznej 
na cianie bocznej, u ywaj c 
przy tym k townika.

Nast pnie opu ci  desk  po -
przeczn , ustawi  zgodnie z 
zaznaczeniem i unieruchomi . 
Przy stawi  urz dzenie do kra-
w dzi drewna ...

... i wyfrezowa  rowki w cianie 
bocznej. Nast pnie urz dzenie 
u o y  poziomo i wyfrezowa  
rowki w kraw dzi czo owej.

W przypadku, gdy najni sza pó ka 
powinna znajdowa  si  nieco 
wy ej, np. aby móc zamon to wa  
listw  coko ow , nale y u y  
deski o odpowiedniej gru  bo ci i 
pod o y  j  pod urz d zenie.

Aby rowek w cie szych de-
skach (< 18 mm) znajdowa
si  w przybli eniu w rodku 
kraw dzi, nale y pod o y  pod 
kraw d  kawa ek sklejki ...

... Podobnie post powa  przy 
frezowaniu rowków przeci wle-
g ych, np. przy grubo ci drewna 
równej 12 mm pod o y  4-mili-
metrow  sklejk .

Wskazówki i triki dla uniwersalnej frezarki do drewna

ciany boczne prosz  ustawi  
pionowo i unieruchomi  wzgl -
dem zamocowanej w stole za-
ciskowym deski a nast pnie 
wyfrezowa  rowki pod lamelki.

Uniwersalna frezarka do drewna Po czenia typu T

 Duebelf_0514.indd   16 18.06.14   09:46



17

Po czenia uko ne z u yciem uniwersalnej frezarki do drewna

Przyci  uko nie wszystkie 
listwy maj ce stanowi  ram  
i zaznaczy  rodek skosu.

Listw  nast pnie umocowa  i 
ustawi  rodek urz dzenia na 
zaznaczony rodek skosu.

Prosimy dopasowa  wielko  
lamelek do wielko ci skosu. 
Szczególnie w skie listwy 
lepiej jest czy  okr g ymi 
ko kami meblowymi.

Je li szafki, podobnie jak ta 
komoda, maj  by  czone na 
skos, w a ciwym rozwi zaniem 
jest zastosowanie uniwersalnej 
frezarki do drewna.

Do skosów o dok adnym k cie 
45 stopni prosimy u ywa  re-
gulowanego naro nika, który 
atwo montuje si  na przodzie 
obudowy.

Podczas sklejania skosów, dla 
lepszego roz o enia nacisku 
najlepiej jest zastosowa  odpo-
wiednie zaciski ta mowe.

Po czenia czo owe z u yciem uniwersalnej frezarki do drewna

W celu po czenia blatu kuche-
nnego za pomoc  lamelek 
na le y najpierw zamontowa  
do czony do zestawu, regu-
lowany naro nik.

Nast pnie przy o y  urz d ze nie 
regulowanym naro nikiem do 
górnej strony obrabianego blatu 
i wyfrezowa  w kraw  dzi ...

... 4 – 5 rowków. W ten sposób 
czenie widziane od górnej 

strony jest zawsze idealnie 
p askie i równe.

Uniwersalna frezarka do drewnaPo czenia czo owe i uko ne
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Obszary zastosowania niewidocznego po czenia wkr tami

czenie
Niewidoczne po czenia wkr tami s  niezwykle 
u yteczne nie tylko przy wykonywaniu szaf i 
re  ga ów, ale tak e umo liwiaj  trwa e czenie 
ram.

Naprawianie
Tylko dwa kroki potrzebne s  do tego, by na trwa-
e, ponownie z czy  uszkodzony naro nik szafy 
Mebel nie musi by  przy tym demontowany na 
czas naprawy, a ca a czynno  zajmie zaledwie 
oko o 5 minut.

Wzmacnianie
Szuflada, która rozchodzi si  na rogach, mo e 
zosta  b yskawicznie i z atwo ci  ponownie 
zespolona, bez konieczno ci jej wcze niejszego 
demonta u.

Zalety widoczne na pierwszy rzut oka!
• szybko  i atwo  u ycia
•  brak zapotrzebowania na drogie narz dzia i osprz t
•  czenie wykonuje si  za pomoc  ogól nodo-

st pnych wkr tów
• dok adne i bardzo wytrzyma e po czenie
•  mo liwo  natychmiastowego poddania 

obci eniu
• atwy demonta  w dowolnym momencie
• czenie mo na dodatkowo podkleja
•  u ywaj c kleju nie trzeba czeka  na jego 

wyschni cie
• czenie jest z zewn trz niewidoczne
•  nawierty mo na ukry  za pomoc  specjalnych 

za lepek lub kitu woskowego
•  szybka pomoc w naprawach rozchodz cych 

si  po cze  naro nikowych, np. w szafach 
lub szufladach, których nie trzeba w tym celu 
demontowa

Zasada dzia ania tego szybkiego, dok adnego i wytrzyma ego po czenia opiera 
si  na uko nie nawiercanych otworach kieszeniowych. W celu precyzyjnego wy wie-

rcenia otworu i dok adnego prowadzenia wiert a, zastosowano szablon wie  rcenia 
ze specjalnie skonstruowanym, stopniowym wiert em. Czubek wiert a wywierca 
ma y otwór prowadz cy pod gwint wkr tu, podczas gdy drugi stopie  tworzy wi -
kszy otwór s u cy do zag bienia g ówki wkr tu w drewnie. Najwi ksz  zalet  w 
porównaniu do tradycyjnego czenia wkr tami jest to, e w tym po  czeniu wkr ty 

s  z zewn trz niewidoczne.

Niewidoczne po czenia wkr tami

Undercover Jig Zasada dzia ania + obszary zastosowa
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Oprócz wiertarki i zacisku rubowego, s u cego do 
przymocowania szablonu wiercenia do obrabia nego 
przedmiotu, Undercover Jig (1) jest dosta rczany ze 
wszystkim, co niezb dne do stworzenia niewido-
cznego po czenia. Pasuj ce wiert o stopniowe z 
ogra nicznikiem g boko ci wiercenia (3) oraz prze-
d u ona ko cówka/bit do wkr tarki (4) do wygodne-
go skr cania czonych elementów dostarczane s  
w zestawie. Dlatego te  Undercover Jig mo e by  
u ywany przez ka dego, dy sponuj cego wiertark  
lub wkr tark  aku mula torow  majsterkowicza. Z 
po  moc  szablonu wiercenia mo na czy  prawie 
ka dy rodzaj p yt wykonanych z drewna lub innych 
materia ów. W zale no ci od grubo ci drewna zale-
camy nast puj ce wkr ty:

Przy pracach naprawczych (np. ponowne czenie 
cian bocznych szaf z powierzchniami poprzecznymi 

– patrz str. 22) wkr ty powinny by  5 mm d u sze.

Grubo  drewna
wkr tu Wielko

od 12 mm 4 x 25 mm

od 19 mm 4 x 30 mm

od 27 mm 4 x 40 mm

od 38 mm 4 x 60 mm

Undercover Jig

Ca kowite ustawienie tylko w trzech krokach

1. Zmierzy  grubo  drewna
Undercover Jig mo e by  nas ta-
wiony na ró ne grubo ci drew na. 
Dlatego grubo  c zonych cz -
ci mierzy si  najpierw za po mo-

c  skali umieszczonej z bo ku 
urz dzenia.

2. Ustawi  grubo  drewna
Skala po drugiej stronie Under-
cover Jig wskazuje grubo ci 
drewna 12, 19, 27 i 38 mm. 
Przez naci ni cie przycisku 
ustalaj cego mog  Pa stwo 
ustawi  czarny suport ze zi-
ntegrowan  tulej  pod wiert o 
na jedn  z zadanych warto ci 
i zablokowa .

3.  Ustawi  g boko  
wiercenia

Obró cie Pa stwo Undercover 
Jig i w ó cie wiert o tak g  bo ko 
w praw  tulej  wiertnicz , a  
kra  w d  drugiego, szerszego 
stopnia wiert a (czerwona strza -
ka) spasuje si  z kresk  ozna-
cza   j c  dan  grubo  drewna. 
W tej pozycji nale y na sta e 
usta wi  g boko  wiercenia 
za po moc  ogranicznika g bo-
ko ci.

Undercover JigSzablon wiercenia
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Undercover Jig po o y  na desce 
tak, aby przylega  ogranicznikiem 
do kraw dzi deski. Desk  i 
Undercover Jig przymocowa  
ci s kiem do sto u roboczego i 

za pomoc  wiert a stopniowego 
wywierci  do g boko ci usta-
wionej na ograniczniku wierce-
nia uko ny otwór kieszeniowy. 
Podczas wiercenia porusza  
wiert em delikatnie do przodu 
i do ty u, aby umo liwi  odpro-
wadzenie wiórów.

Tworzenie po cze  naro nikowych

Nast pnie czone cz ci do  pa  -
sowa  dok adnie do siebie i z  -
czy  ciskiem. Im dok adniej 
cz ci b d  ze sob  spasowane, 
tym doskonalsze po czenie na  -
ro nikowe wykonamy. W dalszej 
kolejno ci umie ci  ko cówk  
wkr tarki/bit we wkr  tarce aku-
mulatorowej i wkr ci  dopaso-
wane do grubo ci drewna 
wkr ty w otwory kieszeniowe 
(patrz tabela na str. 19).

Oczywi cie mo liwe jest tak e 
przykr cenie deski otworami na 
zewn trz. W zale no ci od sy-
tuacji, maj  Pa stwo ka  do ra-
zo wo do wyboru korzystniejsz  
z opcji. Wa ne, by tworz c nie-
widoczne po czenia, na  wie  rca  
jedynie te deski, które stykaj  
si  z innymi swoimi kra  w  dzia mi 
czo owymi.

Po czenia typu T

W przypadku po cze  typu T 
nawierty wykonuje si  w taki sam 
sposób, jak przy po  cze niach 
naro nikowych. Nast  pnie na -
wiercon  desk  przymocowuje 
si  w wybranej pozycji do dru-
giej z desek za pomoc  cisku 
i oba elementy czy si  odpo-
wiednimi wkr tami. W przy pa-
dku,gdy czenie nie b dzie 
wi cej rozmontowywane, mo-
na je, w celu zapewnienia 

wi kszej wytrzyma o ci, doda-
tkowo podklei .

Tak e w przypadku po cze  
czo owych, niewidoczne po  -
czenie jest szybk  i bardzo 
wytrzyma  alternatyw . Dla 
przyk adu, przy czeniu ram 
na obrazy lub przy budowie 
maskownic do kaloryferów, 
nawierty widoczne jedynie z 
ty u nie b d  estetycznym 
mankamentem. Ale równie  
i te otwory mo na atwo za-
mas kowa , u ywaj c kolory-
stycznie dopasowanego kitu 
woskowego lub uko nych 
ko ków za lepiaj cych.

Niezale nie od rodzaju wyko-
nywanego po czenia, wa ne 
jest, aby obrabiane elementy 
by y uprzednio ze sob  dok a-
dnie spasowane i unieruchomi-
one ciskiem w ten sposób, by 
nie mog y si  wzgl dem siebie 
w trakcie skr cania przesuwa .
Im dok adniej i staranniej wy-
konacie Pa stwo t  czynno , 
tym doskonalszy b dzie efekt 
ko cowy.

Tworzenie po cze  czo owych

Undercover Jig Po czenia naro nikowe, typu T i po czenia czo owe
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Tworzenie po czenia uko nego

Dok adne czenie skosów jest 
sztuk  sam  w sobie, jednak 
z u yciem Undercover Jig 
czynno  ta staje si  zupe nie 
prosta. Obrabiane elementy 
musz  by  jedynie przymo co-
wane ciskiem do sto u.

Jeden ze skosów nale y przy -
mocowa  do sto u roboczego 
razem z szablonem wiercenia. 
Dla stabilno ci po czenia i ce -
lem unikni cia pó niejszego 
przemieszczania si  skosów 
wzgl dem siebie, nale y zaw sze 
w ka dym skosie na  wier ca  po 
dwa otwory. W przypad ku wy -
j tkowo w skich ram prosimy 
nawierca  tylko jeden otwór i 
dodat  kowo wzmocni  po  cze-
nie klejem.

Tak e przy po czeniach uko-
nych decyduj cym jest, jak 

do k adnie oba elementy zo sta-
n  ze sob  spasowane i unie-
ruchomione. Deski w trakcie 
skr cania nie mog  w adnym 
wypadku si  przemie ci . Na -
grod  jest perfekcyjna i prawie 
niewidoczna spoina, która 
pona dto jest wytrzymalsza ni  
ka de po czenie ko kami.

Z o enie ramy

Ramy na obrazy, a tak e ma-
skownice do kaloryferów, w 
któ rych widoczna jest tylko 
zew n trzna strona, s  dos -
kona ym przyk adem zastoso-
wania Undercover Jig. Po tym, 
jak w kra w dziach czo owych 
elementów poprzecznych 
zostan  wywiercone po dwa 
otwory, ca a rama mo e zosta  
zamocowana ciskami, a na-
st pnie z czona na sta e w 
ka dym z naro ników dwoma 
wkr tami mocuj cymi.

Niezale nie od tego, jaki kszta t 
ma rama lub sam jej naro nik, 
u ywaj c Undercover Jig oraz 
dwóch ogólnodost pnych wkr  -
tów mocuj cych mo na atwo 
i szybko wykona  cze, bez 
inwe  stowania w spe cja listy czne 
urz  dzenia czy inny osprz t. 
Po nie wa  niepo trze bne s  a-
d  ne, specjalne wkr ty, stosuje 
si  te ogó lnodost pne, które 
mo na na  by  w ka dym skle-
pie meta lowym.

Deski poprzeczne w rega ach 
mo ecie Pa stwo w przy sz o  ci 
przykr ca  od wewn trz lub te  
od spodu, nie b d c zmuszonym 
jak dotychczas mocowa  je od 
zewn trznej strony, przez cian  
boczn . Wskazówka wa na dla 
bezpiecze stwa: dzieci, które 
z natury uwielbiaj  si  wspina , 
cz sto u ywaj  rega ów jako 
drabin i z tego powodu deski 
poprzeczne nie powinny nigdy 
jedynie opiera  si  na podpó-
rkach, lecz by  przykr cone do 
cian bocznych – to zadanie wa-

rto powierzy  Undercover Jig!

czenie desek 
poprzecznych w rega ach

Undercover JigPo czenia uko ne i po czenia ram
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Przy wykonywaniu prac naprawczych, aby uni-
kn  konieczno ci rozmontowywania z czonych 
elementów i oddzielnego ich obrabiania, nale y 
pracowa  bez przedniego ogranicznika. W tym 
celu ogranicznik mo na „wywin ”, obracaj c go. 
W ten sposób adna z kraw dzi ogranicz nika nie 
b dzie znajdowa  si  poni ej powie rzchni 
Undercover Jig.

Przy „wywini tym” ograniczniku mo na ponownie 
czy  na sta e uszkodzone naro niki szaf bez 

uprzedniego ich demonta u. W tym celu nale y 
jedynie przymocowa  Undercover Jig pod desk  
poprzeczn . Przy tego rodzaju naprawach wkr ty 
musz  by  d u sze o 5 mm.

Nast pnie w wywiercony otwór nale y wpro-
wadzi  wkr t mocuj cy o odpowiedniej d ugo ci 
i przykr ci  go, stosuj c do czon  ko cówk  
wkr tarki/bit. ciana boczna zostaje w ten 
sposób ponownie przymocowana na sta e do 
deski poprzecznej i tworzy z ni  doskona y 
naro nik.

Szuflady, które rozchodz  si  w rogach, nie 
musz  by  demontowane w celu ich naprawy. 
Wystarczy zamocowa  Undercover Jig z 
„wywini tym” ogranicznikiem w uszkodzonym 
naro niku i wywierci  dwa otwory. W dalszej 
kolejno ci umie ci  w otworach odpowiednie 
wkr ty i skr ci  obie cz ci ponownie w jeden 
naro nik.

Naprawy z zastosowaniem Undercover Jig

Naprawianie uszkodzonych naro ników szaf

Undercover Jig Naprawy
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U ycie i obszary zastosowa  p ytek sto kowych
Zastosowanie
P ytki sto kowe mo na szczególnie precyzyjnie mo-
ntowa , u ywaj c stojaka do wiertarek oraz dopa-
sowanego do rednicy p ytki wiert a cylindrycznego. 
Stojak zapewnia nie tylko pionowe nawiercanie 
otworu, ale umo liwia tak e dok adne ustawienie 
g boko ci wiercenia. W przypadku, gdy obrabiany 
przedmiot jest zbyt du y, aby umie ci  go w stacjo-
narnym stojaku, mo na z powodzeniem wykor  zy-
sta  przeno ny stojak „tec-mobil” firmy wolfcraft®, 
który posiada takie same zalety jak stacjonarny.

Ukrywanie dziur po s kach
W zale no ci od jako ci, szczególnie wiele s ków 
znajduje si  w drewnie wierkowym i sosnowym. 
Lu ne i niezro ni te z drewnem s ki powinny 
zosta  rozwiercone a otwory uzupe nione p ytk  
sto kow , która jest nieco wi ksza ni  dziura po 
s ku. Do nawierconego otworu nale y doda  
troch  kleju do drewna a nast pnie wbi  p ytk  
m otkiem. Po wyschni ciu kleju nale y p ytk  
nieco oszlifowa .

Zakrywanie g ówek wkr tów
Je li chcecie Pa stwo zakry  g ówki wkr tów p y-
tkami sto kowymi, musicie najpierw wywierci  
otwór kieszeniowy o rednicy p ytki, jeszcze za-
nim wkr cicie wkr t. Nast pnie, po wkr ceniu 
wkr tu, nak adaj c na p ytk  troch  kleju do dre-
wna, wbi  j  m otkiem i po wyschni ciu oszli-
fowa , u y waj c szlifierki mimo rodowej lub 
oscylacyjnej.

Pod nazw  produktow  „p ytka sto kowa” ukrywa si  ma y i niepozorny „po-
mocnik” o du ej efektywno ci w zastosowaniu. Je eli chodzi o za  le pia nie 

otworów po s kach czy nieestetycznych otworów pod wkr ty, te okr -
g e p ytki z drewna sosnowego oferuj  szybkie i nieskomplikowane 
rozwi zanie. P ytki sto kowe o dost pnych rednicach 15, 20, 25, 
30, 35 i 40 mm mo na stosowa  nie tylko we wspomnianych sytua-

cjach, ale tak e wykorzystywa  je do wielu innych zada . Przy k a-
dowo, mo na ich u y  z powodzeniem jako kó ka przy wykony waniu 
zabawek dla dzieci.

P ytki sto kowe

P ytki sto koweMa a pomoc – olbrzymi efekt
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Po czenia ko kowe

Przegl d wszystkich produktów

4642 000* 1 Zestaw Undercover Jig Undercover Jig, wiert o stopniowe, ogranicznik
g boko ci wiercenia, za lepki drewniane, wkr ty do
drewna

2933 000 1 Wiert o stopniowe + 
ogranicznik g boko ci 
wiercenia

do Undercover Jig

2928 000* 12 Specjalnych, 
uko nych za lepek 
drewnianych

do Undercover Jig

2939 000* 30 Za lepiaj cych, 
d ugich ko ków 
drewnianych

buk, Ø 9,5 x 40 mm, do Undercover Jig

3750 000* 1 Uniwersalny 
przyrz d do 
po cze  ko kowych

w zestawie z ko kami drewnianymi, wiert em 
Ø 8 mm + ogranicznik g boko ci wiercenia. Do 
wszystkich po cze  ko kowych Ø 6, 8, 10 mm

4640 000 1 Przyrz d do 
po cze  
ko kowych

Ø 6, 8, 10 mm

4645 000* 1 Zestaw do 
ko kowania

przyrz d do po cze  ko kowych, ko ki drewniane, 
wiert a do drewna, znaczniki, ograniczniki g boko ci 
wiercenia, klej do drewna

4650 000 1 Listwa do po cze  
ko kowych

Ø 5, 6, 8, 10 mm

2905 000*
2906 000*
2907 000*
2908 000*
2909 000*
2910 000*

200
50

150
40

120
30

D ugich ko ków do drewna
D ugich ko ków do drewna
D ugich ko ków do drewna
D ugich ko ków do drewna
D ugich ko ków do drewna
D ugich ko ków do drewna

buk, Ø 6 x 30 mm
buk, Ø 6 x 30 mm
buk, Ø 8 x 40 mm
buk, Ø 8 x 40 mm
buk, Ø 10 x 40 mm
buk, Ø 10 x 40 mm

2730 000

2731 000

2732 000

2733 000

3
1
1
1

Wiert a do drewna
Wiert o do drewna
Wiert o do drewna
Wiert o do drewna

Ø 6, 8, 10 mm, z k em centruj cym i ogranicznikiem g boko ci wiercenia
Ø 6 mm, z k em centruj cym i ogranicznikiem g boko ci wiercenia
Ø 8 mm, z k em centruj cym i ogranicznikiem g boko ci wiercenia
Ø 10 mm, z k em centruj cym i ogranicznikiem g boko ci wiercenia

2751 000 3 Ograniczniki
g boko ci wiercenia

Ø 6, 8, 10 mm

2911 000

2912 000

2913 000

4
4
4

Znaczniki
Znaczniki
Znaczniki

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

2916 000*

2917 000*

2918 000*

1

1

1

Zestaw do po cze  
ko kowych Ø 6 mm

Zestaw do po cze  
ko kowych Ø 8 mm

Zestaw do po cze  
ko kowych Ø 10 mm

zawiera znaczniki, wiert o do drewna, 
ogranicznik g boko ci wiercenia, ko ki Ø 6 x 30 mm

zawiera znaczniki, wiert o do drewna, 
ogranicznik g boko ci wiercenia, ko ki Ø 8 x 40 mm

zawiera znaczniki, wiert o do drewna, 
ogranicznik g boko ci wiercenia, ko ki Ø 10 x 40 mm
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P ytki sto kowe

Po czenia lamelkami

Przegl d wszystkich produktów

2920 000 1 Uniwersalna frezarka 
do drewna (CE)

przystawka do szli  erki k towej z gwintem M-14

2921 000*
2922 000*
2923 000*
2949 000*

50
50
50

150

P ytek po czeniowych
P ytek po czeniowych
P ytek po czeniowych
P ytek po czeniowych

nr  0
nr 10
nr 20
nr 10

2924 000 1 HM-frez tarczowy Ø 100 mm, do uniwersalnej 
frezarki do drewna 2920 000

2940 000

2941 000

2942 000

2943 000

2944 000

2945 000

50
40
20
10
10

8

P ytek sto kowych
P ytek sto kowych
P ytek sto kowych
P ytek sto kowych
P ytek sto kowych
P ytek sto kowych

Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm

*  Nasze wyroby z drewna certyfikowane s  zgodnie z przepisami systemu 
certyfikacji Forest Stewardship Council (FSC) i spe niaj  wszystkie minimalne 
wymagania. W celu zasi gni cia wszystkich informacji o znaku FSC, prosz  
odwiedzi  stron  ww.fsc.org. 
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Notatki
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Notatki
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