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Vrtací přípravky a šablony

IGM Přípravek na dveřní zámky 
pro klasické falcové dveře

Velmi přesný přípravek je navržen pro rychlou a přesnou 
výrobu otvorů (dlabů) pro dveřní zámky na klasických 
dřevěných dveřích s falcem nebo hliníkových dveří 
za pomocí vrtačky. Řez je hladký, čistý a velmi rychle 
provedený. Přípravek jednoduše a rychle nastavíte dle 
tlouštky dveří, vycentrujete, nastavíte dorazy pro hloubku 
frézy a pomocí vrtačky vyvrtáte otvor pro zámek pohybem 
nahoru a dolu. Vrtací fréza je z tvrdokovu pro dřevěné 
dveře a nebo jako další příslušenství z rychlořezné oceli pro 
hliníkové dveře. Hloubka otvoru pro zámek je maximálně 
100mm.

K práci potřebujete pouze vrtačku s otáčkami 
2000 - 3000 ot/min a sklíčidlem do 13mm.

Součástí dodávky je přípravek, trvdokovové frézy 
průměru 16mm, 20mm a 22mm a návod k obsluze.

Další průměry fréz na dřevěné dveře, frézy na hliníkové 
dveře, redukce a vrták na vrtání otvorů pro kabeláž 
k elektrickým zámkům lze dokoupit jako volitelné 
příslušenství.

•  Přesně a rychle vrtá otvor pro zámek pomocí vrtačky
•  Pro klasické dřevěné i hliníkové dveře
•  Rychlodorazy pro snadné nastavení délky a hloubky
•  Možnost dovybavit sadou na vrtání otvorů pro kabely
•  Součástí 3 tvrdokovové frézy průměru 16, 20 a 22mm 
pro velmi čistý řez

•  Adaptér pro velmi hluboké vrtání
•  Použití k vrtání děr přímo přes stranu dveří
•  Pro montáž elektrických zámků atd.
•  Zajišťuje správné a přesné vedení vrtáku

Pomocí redukce a dlouhého vrtáku můžete vyvrtat dlouhé 
otvory skrz celou šířku dveří pro kabeláž na elektrické zámky 
apod.

Redukci lze 
použít pouze 
s vrtacím 
přípravkem na 
dveřní zámky.  
Redukce se 
nasadí na vodící 
pouzdro přípravku. Dlouhý vrták je přesně veden do řezu.  
Dlouhý vrták je k dispozici jako samostatné příslušenství.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada pro falcové dveře 137-JIG2 4 515 5 464
Fréza D16 137-CWB16 507 614
Fréza D18 137-CWB18 507 614
Fréza D20 137-CWB20 507 614
Fréza D22 137-CWB22 507 614
Redukce na dlouhé otvory 137-DBB-LDA 441 534
Dlouhý vrták 950mm 137-10950 594 719
Dlouhý vrták 1250mm 137-101250 791 958

  TRUHLÁŘSKÉ PŘÍPRAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Celý článek na www.igm.cz

Dnes bychom vás chtěli inspirovat další možnostívyužití 
oblíbeného dlabacího přípravku, kterým můžete 
vyrábět dlaby do dveří na montážích nebo v dílně pouze 
pomocí vrtačky. Jde v podstatě o nejlevnější dlabací 
zařízení.

Rychlá výroba dlabu jen pomocí 
vrtačky
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IGM Vrtací vřeteno FKP101 je určeno pro 
univerzální vrtací šablonu FKP900 a vrtací 
přípravky FKP656.
Jedinečné vrtací pouzdro nahrazuje již značně 
zastaralý a namáhavý systém kalených ocelových 
pouzder a levných ocelových vrtáků, které vydrží 
ostré v laminu opravdu jen pár otvorů.
Vrtací pouzdro také umožňuje použití různých 
průměrů kolíkovacích HW tvrdokovových vrtáků 
od 3mm do 12mm s průměrem stopky 8mm.

IGM Vrtací vřeteno s prodlouženým zdvihem FKP102 je určeno 
pro vrtání otvorů s univerzálními vrtacími šablonami FKP900 
a FKP656. Vřeteno FKP102 má prodloužený zdvih o 15mm 
oproti standardnímu vrtacímu vřetenu, celkový zdvih je 45mm 
a umožňuje použití kolíkovacích vrtáků o celkové délce 70mm. 
Vrtací pouzdro je vhodné pro vrtání neprůchozích nebo 
průchozích otvorů pro kolíky a konfirmáty, kdy je nutné použití 
prodloužených kolíkovacích vrtáků.

Jedinečné vrtací pouzdro nahrazuje již značně zastaralý systém kalených 
ocelových pouzder a levných ocelových vrtáků, které vydrží ostré v laminu 
opravdu jen pár otvorů.
Vrtací pouzdro umožňuje použití různých průměrů kolíkovacích HW 
tvrdokovových vrtáků od průměru 3mm do 12mm s průměrem stopky 8mm 
a vybroušenou upínací ploškou. Vedení vřetene v dvojitém ložiskovém vedení 
zajišťuje přesný a bezproblémový chod. Díky upínací stopce 9mm můžete vrtací 
vřeteno upnout v libovolné vrtačce nebo aku  vrtačce.

Kroužek pro snadné spojování na kolíky délky 35mm (vrtání 15mm do plochy a 26mm do 
hrany). Během jedné vteřiny změníte hloubku vrtání!
Dorazový kroužek společně s vrtacím pouzdrem FKP101 slouží ke snadnému vrtání otvorů do 
nábytkových dílců. Jednoduchým a rychlým odejmutím nebo nasazením změníte nastavení 
vrtací hloubky o 6mm. Důmyslný a přitom jednoduchý systém zrychluje a pomáhá při výrobě 
kolíkových spojů. Kroužek pro vrtání součástí balení vrtací šablony FKP656-set a FKP-900set.

Obsah balení:
Vrtací vřeteno
Imbus pro nastavení hloubky a upnutí vrtáku
Centrovaní kolík 5mm a 7mm

IGM FKP656 Vrtací přípravek sada 656mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35 mm

IGM Kroužek pro vrtání 15mm do plochy 
pro FKP101, FKP102

IGM Vrtací vřeteno pro vrtací 
přípravky FKP656 a FKP900

IGM Vrtací vřeteno s prodlouženým 
zdvihem pro FKP656 a FKP900

Typ FKP656

Doporučené použití Řemeslník

Max. šířka dílce na jedno upnutí 656 mm

Max. šířka dílce neomezeno

Tlouštka desky 18 - 45 mm

Pro kolíky D 8 mm

Pro konfirmáty (40 - 60) D 5; 7 mm

Rozteč děr 32 mm

Počet děr 2 x 20

Fazetka (přesah dílců) 0,5 mm

Vložíte desku do přípravku, 
opřete o doraz a upnete 
utahováky. Nastavíte 
hloubku vrtání a upnete 
vrtací pouzdro do vaší 
vrtačky. Vyvrtáte otvory 
do plochy.

Přeupnete přípravek 
na druhý dílec, 
dorazíte na doraz 
a nastavíte hloubku 
vrtání. Vyvrtáte 
otvory do hrany.

Přesnost a jednoduchost při vrtání kolíků
Vrtací přípravek automaticky vytváří přesný rohový spoj s fazetkou 0,5mm. Koncové dorazy 
přípravku zajišťují zarovnání spojovaných dílců z přední nebo zadní strany.

•  Pro kolíkování korpusů
•  Pro spojování na konfirmáty
•  Možnost upnutí různých průměrů vrtáků
•  Rozteč otvorů 32 mm

Sada obsahuje: 
Vrtací přípravek 656mm se 4 upínacími patkami
Vrtací vřeteno FKP101 pro kolíkové spoje
Kroužek pro rychlou změnu hloubky o 15mm (pro kolíky 35 mm)
Kolíkovací vrták HW D 8x30 S8
Centrovaní kolík 8mm, imbus pro vrtací pouzdro
100ks kolíků 8x35mm

Vrtání konfirmátů
Díky volitelnému průměru vrtáku je možné vrtat otvory pro 
konfirmáty nebo kombinovaný spoj kolíků a konfirmátů. 
Pro výrobu spoje na konfirmáty bude třeba dokoupit 
vrtací vřeteno FKP102 (volitelné příslušenství), které má 
prodloužený chod a dokáže upnout kolíkovací vrtáky o 
délce 70mm. Konfirmáty se vrtají stejným způsobem jako 
kolíky a to na dvě operace. Za prvé vrtání otvorů do plochy, 
které jsou průchozí a o průměru 7mm. Dále podle délky 
používaného konfirmátu (rozmezí je 40mm – 60mm) se pak 
vrtají otvory do hrany o průměru 5mm. Díky rozdělení vrtání 
na dvě operace je možné jednoduše vyrábět kombinovaný 
spoj s kolíky a konfirmáty. V tomto případě doporučujeme 
používat více vrtacích vřeten s jednotlivými kolíkovacími 
vrtáky.  Výroba spoje je rychlá a přesná, s profesionálním 
efektem.

Náhradní vrtací 
vřeteno FKP101

Kroužek pro vrtání 
15mm do plochy

Kolíky i konfirmáty je možné vyrábět pouhou 
výměnou vrtáků ve vrtacím pouzdře.

Vrtací vřeteno nahrazuje již 
značně zastaralý a namáhavý 
systém kalených ocelových 
pouzder a levných ocelových 
vrtáků, které vydrží ostré v 
laminu opravdu jen pár otvorů.

Do přípravku lze upnout materiál šířky od 18mm až do 
45mm, což oceníte zvláště při práci s masivem. Středy otvorů 
jsou ve vzdálenosti 9mm od vnitřní hrany přípravku.
Jedinečné vrtací vřeteno umožňuje použití různých průměrů 
kolíkovacích HW vrtáků od průměru 3mm do 12mm.
Díky snadné změně průměru vrtáku můžete vrtat otvory 
nejen pro kolíky, ale pro konfirmáty, úchytky, NK panty, pro 
podpěry polic, pro vruty a euro šrouby.

Univerzální vrtací přípravek je určen pro přesné a produktivní ruční kolíkování nábytkových dílců. 
Docílíte vysokou přesnost a produktivitu práce. Jednotlivé pozice děr jsou konstruovány s roztečí 
32mm, což odpovídá standardní euro normě pro strojní kolíkování dílců. Přípravek je určen pro použití 
našich kolíkovacích vrtáků z HW tvrdokovovým břitem, které jsou upnuté ve vrtacím pouzdru stejným 
systémem jako v kolíkovačce.

Náhradní vrtací 
vřeteno FKP101

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada FKP 656 FKP656-set 4 089 4 948
Náhradní přídavná patka FKP200 558 676
Vřeteno pro vrtací přípravky FKP101 693 839
Vřeteno s prodlouženým 
zdvihem FKP102 822 995

Kolíkovací vrták HW D3x18 S8 C30603021 350 424
Kolíkovací vrták HW D5x30 S8 C30605011 243 295
Kolíkovací vrták HW D5x40 S8 C30705011 258 313
Kolíkovací vrták HW D7x43 S8 C36807011 358 434
Kolíkovací vrták HW D8x30 S8 C30608011 270 327
Kroužek pro vrtání 15mm 
do plochy FKP101-8 62 76

FKP101-8

FKP101

FKP101-3 FKP101-5 FS200153 FS200115 FKP101-7 FKP101-8 FS800 002

D17,2x5 D12x72 M4x4 M4x5 D17x14 D20,5x10 2mm
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IGM FKP900 Vrtací šablona sada 900mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35 mm

Typ FKP900

Doporučené použití Řemeslník

Max. šířka dílce na jedno upnutí 900 mm

Max. šířka dílce neomezeno

Tlouštka desky neomezeno

Pro kolíky D 8 mm

Rozteč děr 32 mm

Počet děr 26

Pro nosiče polic D 3 mm, D 5 mm

Pro NK závěsy
D 3 mm na vruty,

D 5 mm na euro šroub

Pro šrouby úchytek D 4 mm

Práce se šablonou je velmi rychlá. Na vrtacím vřeteni 
nastavíte hloubku vrtání a upnete do Vaší vrtačky. Vložíte 
přípravek na desku, opřete o dorazy a upnete svěrkami nebo 
jen pevně přidržíte druhou rukou. Díky kolíkovacímu vrtáku 
s vodícím hrotem a předřezy vyvrtáte otvory snadno, přesně 
a bez otřepů na okraji otvoru. Je to prostě jednoduché a 
velmi rychlé.

Vrtání úchytek
Vrtání otvorů pro úchytky je rychlé a přesné. Díky široké 
nabídce otvorů pro dorazy a díky rozteči 32mm mezi otvory 
pro vrtací pouzdro v hlavní řadě vytvoříte přesné otvory jak 
v dílně, na montáži, tak i na zavěšených dvířkách. Po zasazení 
dorazu do šablony a umístění na dvířka vyvrtáte otvory v 
požadované rozteči, která vychází z evropské normy 32mm 
(rozteč šroubů je v násobku 32mm). Pro snadné vrtání 
otvorů pro úchytky pravostranných i levostranných dvířek je 
šablona opatřena zrcadlově stejnými otvory pro dorazy. Pro 
vrtání se používá vrták o průměru 5mm.

Otvory pro NK panty
Dle typu NK pantu, který používáte, zvolíte příslušnou 
sestavu otvorů (rozteč šroubů a posunutí na střed misky, 
například 45/9mm) a zvolíte průměr vrtáku pro vruty nebo 
euro-šrouby. Po zasazení dorazu do šablony a umístění na 
dílec vyvrtáte otvory, střed misky pantu si označíte hrotem. 
Otvor pro NK pant dovrtáte sukovníkem po odejmutí 
šablony z dílce. Takto vytvořené otvory jsou díky šabloně v 
přesné rozteči, přesně do úhlu a v požadované vzdálenosti 
3 – 6mm od kraje.

Otvory pro nosiče polic
Pro vrtání nosiče polic používáte hlavní řadu otvorů v rozteči 
32mm. Dorazy Vám pomohou šablonu přesně zaúhlovat 
a umístit do požadované vzdálenosti od kraje. Otvory 
pro podpěry vyvrtáte v průměru 3mm nebo 5mm, podle 
používaného tipu. Velkou výhodou je možnost vyvrtání více 
otvoru v jedné řadě na jedno upnutí přípravu. Šablona je 
ideální pomůcka pro montáže a také výrobu.

Sada obsahuje:
Vrtací šablonu na vrtání plochy
Sadu dorazů pro vymezení na dílci
Sadu dorazů pro dlouhé spoje
Značící hrot pro NK závěsy
Vrtací vřeteno FKP101
Kroužek pro rychlou změnu hloubky o 15mm 
(pro kolíky 35 mm)
Kolíkovací vrták HW D5x30 S8
100ks kolíků 8x35mm

Pro kolíkování do plochy

Kolíkovací šablona do plochy má integrované šablony 
pro podpěry polic a NK panty.

•  Pro kolíkování do plochy
•  Otvory pro konfirmáty do ploch
•  Pro nosiče polic
•  Pro vrtání úchytek
•  Pro NK panty (Hettich, Blum, Mepla, Grass a další)

Vrtací vřeteno nahrazuje již značně zastaralý 
a namáhavý systém kalených ocelových 
pouzder a levných ocelových vrtáků, které 
vydrží ostré v laminu opravdu jen pár otvorů.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada FKP 900 FKP900-set 3 548 4 294
Náhradní vrtací vřeteno FKP101 693 839
Náhradní vřeteno 
s prodlouženým zdvihem FKP102 822 995

Kolíkovací vrták HW 
D3x18 S8 C30603021 350 424

Kolíkovací vrták HW 
D5x30 S8 C30605011 243 295

Kolíkovací vrták HW 
D8x30 S8 C30608011 270 327

Kroužek pro vrtání 15mm 
do plochy FKP101-8 62 76

Jednoduchost a rychlost - 
snadné zpracování celého korpusu

Univerzální vrtací šablona je určena pro přesné a produktivní ruční kolíkování nábytkových dílců do plochy 
s Euro roztečí 32mm, pro vrtání otvorů nosičů polic průměru 3 a 5mm, vrtání otvorů pro úchytky, pro vrtání 
a značení otvorů pro NK panty. FKP900 obsahuje šablony pro předvrtání děr nejpoužívanějších NK pantů. 
Se šablonou FKP900 zhotovíte jak otvory pro Euro šrouby či vruty podložek pantů na korpusovém dílu, tak 
předvrtáte otvory pro pant na dvířkách včetně označení středu misky NK pantu. S FKP900 docílíte vysokou 
přesnost a produktivitu práce jak v dílně, tak i na montáži. Šablona je určena pro použití s vrtacím vřetenem 
FKP101, do kterého lze upnout vrtáky různých průměrů od 3mm do 12mm.

IGM Fachmann M990 
Spojovací kolík bukový

Dřevené kolíky jsou vyrobené z tříděného 
bukového dřeva, kdy vlhkost dřeva se pohybuje 
od 8% - 11%. Ruční třídění spojovacích 
kolíků garantuje to, aby naši zákazníci dostali 
pouze kvalitní kolíky. Určeno pro spojování 
nábytkových dílců z velkoplošných materiálů 
nebo masivního dřeva.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

100 ks 8x35mm M990-01081 32 39
850 ks 8x35mm M990-01082 122 148

Titebond Original 
Lepidlo na dřevo 
D2 D2

EN 204

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

237 ml 123-5063 87 106
946 ml 123-5065 216 262
3,78 l 123-5066 572 693
18,92 l 123-5067 2 709 3 278

IGM Fachmann 
Rychloupínací svěrka

Profesionální robustní svěrka 
Fachmann s upínací silou až 140kg. 
Možnost stahování a rozpínání. 
Robustní plastové čelisti s 
gumovými konci.

Rozměry Kód Kč bez DPH Kč s DPH

15 cm M980-03015 437 529
30 cm M980-03030 446 540
45 cm M980-03045 459 556
60 cm M980-03060 501 607

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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•  CMT vrtací přípravek Pocket-Pro je určen pro rychlé, jednoduché a přesné 
spojování nábytku, korpusů a rámů.
•  Umožňuje tvořit pevné, slepé spoje v deskách o tloušťce 12,7 – 40 mm, to vše 
s neuvěřitelnou rychlostí a přesností.

Hlavní výhodou vrtacího přípravku Pocket-Pro je unikátně lisované tělo s 
tvrzenými vrtacími pouzdry a dvoudílná zámková konstrukce. Posunem 
nahoru a dolů jednoduše nastavíte tloušťku vrtaného materiálu na stupnici 
po 1,6mm, aniž byste museli vyvrtávat testovací otvory nebo cokoliv měřit. 
Jestli již máte zkušenost s podobnými vrtacími přípravky, pak vám některé 
vlastnosti přijdou známé, Pocket-Pro ovšem nabízí mnohé další výhody.

Součást balení:
•  Vrtací přípravek
•  Vrták D9,5 d3,8 S=9,5 mm
•  Hloubkový doraz D9,5 mm
•  Bit čtyřhranný 152 mm
•  Sada šroubů 30ks - L31,7 mm

CMT Spojovací přípravek Pocket-Pro

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Vrtací přípravek CPPJ-002 2 290 2 771
Vrták D9,5 d3,8 S=9,5 L132 C51500151 654 792
Hloubkový doraz D9,5 C54109500 91 111
Bit čtyřhranný 152mm C99950508 113 137

Volitelné příslušenství: Kód Kč bez DPH Kč s DPH

CMT Čelní svěrka C99950506 318 385
Sada šroubů 500ks - L31,7mm C990101X500 326 395
Sada šroubů 500ks - L38,1mm C990103X500 362 439

Hloubkový doraz D9,5
Vrták D9,5

Vrtací 
přípravek

Bit čtyřhranný
152mm

Sada šroubů

Čelní svěrka

Například:
•  Některé přípravky vyžadují rozebrání, pokud chcete nastavit jinou tloušťku 
obrobku. Pocket-Pro ale stačí posunout nahoru nebo dolů po stupnici od 12,7mm 
až po 40mm a tak nastavit požadovanou tloušťku spojovaného materiálu.
•  Jiné přípravky vyžadují neustálé upravování hloubkového dorazu pro různé 
druhy spojů. Pocket-Pro od CMT umožňuje provádět různé změny, zatímco 
zanechá doraz v té samé pozici vrtáku.
•  Navíc, s Pocket-Pro systémem od CMT můžete rychle upravit umístění otvoru 
pro vrut vůči tloušťce obrobku a tím vytvořit silnější spoj za pomoci delších 
šroubů, nebo také nechat více materiálu ve spoji.
•  Podívejte se na Pocket-Pro systém ještě dnes. Nabízí jednoduchost pro 
začátečníky a přesnost pro profesionály, Pocket-Pro je světově nejuniverzálnější 
přípravek pro tvorbu slepých spojů.

IGM Spojovací přípravek Pocket 
pro 6, 8 a 10mm dřevěné kolíky

Spojovací přípravek Pocket je určený pro výrobu 
neviditelných spojů na kolíky. Výměnná kalená pouzdra 
umožňují vrtání neprůchozích otvorů o průměru 6. 8, a 
10mm podle průměru hlav používaných vrutů. Přípravek je 
možné použít samostatně nebo zakomponovat do vlastního 
vrtacího systému. Při používání přípravku samostatně je 
třeba přípravek upnout svěrkou na vrtaný dílec. Přo přesné 
vrtání doporučujeme použití hloubkového dorazu na vrták. 
Při vrtání hlubších otvorů je možné použít dřevěný kolík pro 
zaslepení vyvrtaného otvoru. S přípravkem můžete snadno a 
rychle vytvářet přesné a pevné šroubové spoje.

•  Tři velikosti pouzder
•  Tělo přípravku z lehké slitiny
•  Možnost umístění do 
vlastního vrtacího systému

Spojovací přípravek Pocket

Pevná vrtací pouzdra s proměnnou roztečí 29 - 63 mm. 
Použití na dřevo, MDF, překližku a laťovku. Spoj lze ihned po 
slepení a sešroubování používat. Šetří čas. Nepotřebujete  již 
žádné svěrky.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pocket jednoduchý 125-868549 194 235
Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pocket 102-PH/JIG 2 420 2 929

Spojovací přípravek je určený pro rychlé a přesné spojení 
dřeva a překližky.

Sada šroubů 7x30mm 
pro Pocket Jig

Vrták D9,5mm L180mm 
pro Pocket Jig

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Vrták D9,5mm pro 
Pocket Jig 102-PH/DRILL/95Q 539 653

Sada šroubů 7x30mm 
500 kusů, standard 102-PH/7X30/500 402 487

Sada šroubů 7x30mm 
500 kusů, hrubý závit 102-PH/7X30/500C 514 622

Technické parametry:
Tloušťka materiálu min. 16 mm
Tloušťky materiálu max. 38 mm
Šířka materiálu min. 38 mm
Rozteč otvorů 29 mm-63 mm
Průměr vrtáku 9,5 mm
Vruty 7 x 30 mm
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•  Vysoce kvalitní wolframová ocel
•  Pružina pro navrácení dláta
•  Čisté vyseknutí rohů

IGM Rohové dláto

IGM rohové dláto je určeno pro snadné dočištění rohu po frézování 
a vytvoření pravého úhlu v mělkém dlabu pro závěs. Vysoce kvalitní 
wolframová ocel rohového dláta je naostřena směrem ke středu 
frézování.  Pružina zabezpečuje navrácení dláta do horní polohy, aby 
bylo dláto hned připraveno k dalšímu použití. Konstrukce rohového 
dláta je naprosto ideální pro vyseknutí zaobleného rohu ve směru k 

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Rohové dláto 125-282403 145 176

IGM Kolíkovací přípravek 
30mm pro D6, 8 a 10mm

Celý článek na 
www.igm.cz

•  Snadná výroba kolíkového spoje
•  Výroba spolů ve tvaru E, L & T 
•  Snadný a rychlý system vystředění na dílci
•  Tři průměry otvorů v jednom

IGM základní kolíkovací přípravek je díky svému snadnému použití určen převážně pro kutily. 
S přípravkem spojíte dílce do tvaru E, L a T na kolíky o velikosti 6, 8 nebo 10mm. Centrovací 
trny přípravku vystředí otvor až na 30mm tlustém dílci. Madlo přípravku umožňuje snadnou 
manipulaci a přidržení při vrtání. Přípravek přidržíte na dílci, umístíte vrták do kaleného ocelového 
pouzdra přípravku a vyvrtáte požadovaný otvor na dílci. Pro usnadnění práce můžete použít sadu 
značících hrotů a hloubkový doraz na vrtáku. Jednou z výhod oproti jiným vrtacím přípravků je to, 
že již nebudete mít s vystředěním otvoru žádnou práci. Barva je pouze ilustrační.

Máte chuť se naučit 
spojování nábytkových 
desek? Potřebujete 
opravit starou skříňku 
nebo předělat novou? 
Poradíme Vám, jak se 
dá s levným přípravkem 
udělat kolíkový spoj, 
který Vás nebude stát 
velké peníze a poradí si s 
ním každý.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kolíkovací přípravek 125-508819 269 326

TRUHLÁŘSKÉ PŘÍPRAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

IGM základní kolíkovací přípravek je díky svému snadnému použití určen převážně pro kutily. 
S přípravkem spojíte dílce do tvaru E, L a T na kolíky o velikosti 6, 8 nebo 10mm. Centrovací 
trny přípravku vystředí otvor až na 30mm tlustém dílci. Madlo přípravku umožňuje snadnou 
manipulaci a přidržení při vrtání. Přípravek přidržíte na dílci, umístíte vrták do kaleného ocelového 
pouzdra přípravku a vyvrtáte požadovaný otvor na dílci. Pro usnadnění práce můžete použít sadu 

spojování nábytkových 
desek? Potřebujete 

Snadný způsob spojování desek na kolíky. 
Víme jak na to!

vybrání pro pant. Jednoduše umístěte dláto do odfrézovaného dlabu, udeříte na něj 
kladivem nebo palicí a pak z plochy odpad doříznete nožem nebo dlátem. Rohové 
dláto zaručuje vždy dokonale ostrý roh.

JET JRT-1 Frézovací stolek
Frézovací stolek pro přesné frézování stopkovými frézami větších průměrů. 
Je vybavený bezpečnostním vypínačem s možností připojení horní frézky s 
výkonem až 1600W.
Součástí stolku je pravé a levé rozšíření stolu na délku 1030mm , frézovací 
pravítko s ochranným odklopným krytem, přítlačný hřeben a pokosové pravítko. 
Stolek je určen pro umístění na stůl nebo podstavec.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézovací stolek 121-JRT-1M 2 545 3 080

Typ JRT-1

Doporučené použití Kutil

Bezpečnostní vypínač 230 V, 50 - 60 Hz, max. 1600 W

Rozměr stolu ze slitiny 610 x 360mm

Prodloužení pracovní plochy 
přední a zadní

210 x 360mm

Rozměry frézovacího pravítka 540-610 x 75mm

Maximální průměr frézy pod 
stolkem

50mm

Odsávání 70mm (57mm)

Délka x šířka x výška 1030 x 360 x 410mm

Hmotnost 10 kg

Frézovací stolky

Horní frézky str. 75 
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CMT Industrio Frézovací stolek

Profilovací vložka do pravítka, která 
eliminuje otřepy materiálu
(Obj. kód: C99950210)

Úhlové posuvné pravítko v černé barvě
(Obj. kód: FRT2-999)

Hliníkové kroužky (D103-69, 5 mm) 
pro CMT7E (Obj. kód: C99950118)

Centrovací zařízení pro přesné 
vycentrování frézky
(Obj. kód: C99950234)

Standardní výbava

Standardní výbava

Standardní výbava
Standardní výbava

Standardní výbava
Volitelná výbava

Ochranný kryt pro volné frézování
(Obj. kód: C99950106)

INDUSTRIO je frézovací stolek určený pro každodenní profesionální použití. 
Konstrukce stolu umožňuje upnutí nástrojů do průměru 89mm. Je rozdělen 
na tři části, které mohou být zakoupeny samostatně. Velkou výhodou je vložená 
výškově nastavitelná upínací deska frézky z tvrzeného plastu. Na desce stolu 
je integrovaný profil s dvěmi T drážkami pro přesné vedení příslušenství nebo 
Vámi vyrobené posuvné šablony.

Elektrický STOP vypínač
(Obj. kód: FRT2-997) 
Volitelná výbava

CMT INDUSTRIO stolek obsahuje všechny zobrazené komponenty vyjma:
•  Elektrického STOP vypínače
•  Zahnutého klíče na horní frézku
•  Zobrazené stopkové frézy 
Tyto produkty lze objednat samostatně.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézovací stolek INDUSTRIO C99950001 16 630 20 123
Podstavec stolku z lamina C99950103 4 646 5 622
Deska stolku komplet C99950109 7 692 9 308
Pravítko stolku komplet C99950110 7 435 8 997
Profilovací vložka do pravítka C99950210 253 307
Ochranný kryt pro volné frézování C99950106 335 406
Úhlové pravítko FRT2-999 347 420
Přítlačný hřeben FRT2-998 268 325
Hliníkové kroužky 103 - 69,5 mm C99950118 2 999 3 629
Centrovací zařízení C99950234 135 164
Elektrický STOP vypínač FRT2-997 1 370 1 658

CMT Frézovací stolek
•  Lehká stabilní konstrukce.
•  Pravítko a přítlaky v základní výbavě.
•  Upnutí všech typů frézek.
•  Velká pracovní plocha.

CMT frézovací stůl byl navržen pro řemeslníky a kutily, kterým vyhovuje standardní provedení 
pracovního vybavení. Frézovací stůl rozšiřuje využití a možnosti ručních frézek. Díky zkušenostem 
značky CMT frézovací stolek nabízí ideální kombinaci ceny a užitných vlastnosti. Pracovní plochu 
tvoří MDF laminátová deska o velikosti 80x60x2,5cm. Pohodlnou pracovní výšku 90cm zajišťuje 
stojan z pevné oceli s výškově stavitelnýma nohama.
Středová deska je připravena pro upnutí a využití CMT horních frézek. Přesto je možné upnout 
všechny frézky libovolných značek a modelů na trhu.

•  Doporučené použití: Řemeslník
•  Rozměr litinového stolu: 800 x 600mm
•  Rozměry frézovacího pravítka: 840-900 x 75mm
•  Maximální průměr frézy pod stolkem: 95mm
•  Odsávání: 57mm
•  Délka x šířka x výška: 900 x 600 x 1000mm
•  Hmotnost: 26,5 kg

Součást balení:
•  Středová deska s redukčními kroužky - C99911033
•  Průhledné bezpečnostní krytky - C99911006
•  Horní přítlak materiálu - C99911008
•  Přítlačný hřeben - C99911009
•  Úhlové pravítko - C99911010

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézovací stolek C99911000 9 784 11 839

Horní frézky str. 75 
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IGM Univerzální průhledná 
frézovací deska

Do některých typů horních frézek není možné přímo upnout 
kopírovací kroužek. Frézovací deska se připevňuje k základně 
horní frézky a tím umožňuje upnutí IGM kopírovacích 
kroužků. Kroužky využijete pro cinkovací přípravky FD300 
&FD600, šablonu pro spoje kuchyňských desek FK650 nebo 
pro kopírování dle vašich šablon.

Univerzální frézovací deska je vyrobena z průhledného PETG 
plastu o průměru 170mm. Otvory pro upnutí lze jednoduše a 
rychle provrtat a desku připevnit k základně frézky. Je určena 
pro jakýkoliv typ horní frézky.

IGM Kopírovací kroužekKopírovací kroužky jsou 
určeny pro přesné vedení 
horní frézky podél šablony, 
pro použití u cinkovacích 
přípravků a také při 
frézování se šablonou na 
spoj kuchyňských desek. 
Montují se do universální 

IGM Přítlačný hřeben ABS pro 
frézovací stolky

Použití pro přitlačení dílce k frézovacímu pravítku nebo stolu 
během frézování na frézovacím stolku. Zabraňuje odhození 
obrobku frézou.

IGM Úhlové pravítko 
pro frézovací stolky

Pro perfektní nastavení 
úhlu při frézování. 
Rozsah ± 60 stupňů. 
Možnost posuvu 
v aluminiové drážce. 
Vybaveno dorazem.

Pro perfektní nastavení 
úhlu při frézování. 
Rozsah ± 60 stupňů. 
Možnost posuvu 

aluminiové drážce. 
Vybaveno dorazem.

IGM Bezpečnostní elektrický 
stop vypínač 230V 
pro frézovací stolky

Poskytuje snadný a rychlý přístup k vypnutí či zapnutí Vaší 
frézky při frézování. Vypínač lze připevnit přímo na nohu 
frézovacího stolku nebo na jiné vhodné místo.

IGM Frézovací deska 
plastová 306x229x6mm, 
otvor D30-66-98mm

Frézovací deska je nepředvrtaná a je vyrobena z 6 mm 
hladkého a tvrdého kartitu v černé barvě. Je vybavena 4-mi 
vyrovnávacími šrouby pro ustavení do roviny s frézovacím 
stolkem. Dodávána se 2-mi výměnnými kroužky pro 
upnutí stopkových fréz o průměru do 30 mm, do 66 mm a 
maximálně do 98 mm.  Pomocí přiloženého kopírovacího 
kolíku můžete volně frézovat jakékoliv tvary. Rozměry desky 
jsou 306 mm x 229 x 6 mm. Pro upnutí frézky je nutno do 
desky vyvrtat upínací otvory pro šrouby. Tato frézovací deska poskytuje rovnou, stabilní a 

všestrannou plochu pro upnutí Vaší horní frézky do Vámi 
vyrobeného frézovacího stolku nebo desky, ponku či 
hoblice.

hladkého a tvrdého kartitu v černé barvě. Je vybavena 4-mi 

kolíku můžete volně frézovat jakékoliv tvary. Rozměry desky 

hladkého a tvrdého kartitu v černé barvě. Je vybavena 4-mi 

kolíku můžete volně frézovat jakékoliv tvary. Rozměry desky 

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézovací deska FRT2-114 671 812

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Elektrický STOP vypínač FRT2-997 1 370 1 658

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přítlačný hřeben FRT2-998 268 325

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

S=8 a 12 mm FRB170 531 643
S=6,35 a 12,7 mm FRB171 595 720

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

D 7,8 x 4 mm FGB078-02 205 249
D 11,1 x 4 mm FGB111-03 205 249
D 15,8 x 4 mm FGB158-04 205 249
D 20 x 5 mm FGB200-01 205 249
D 22 x 4 mm FGB220-00 205 249
D 30 x 6 mm FGB300-01 205 249
D 40 x 6 mm FGB400-01 205 249

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Úhlové pravítko FRT2-999 347 420

frézovací desky FRB. Jsou přesně soustruženy z kvalitní oceli 
a pozinkovány. Vnější upínací průměr je 60mm, dva otvory s 
roztečí 50 mm pro upnutí šrouby M5.

Příslušenství pro stolky a frézky

Frézovací pravítko 
Varijig 915mm

Nastavitelné pravítko umožňuje snadné frézování nebo 
dělení za pomoci horní frézky nebo okružní pily. Nastavení 
úhlu od 25-155°. Přednastavené úhly 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 
135° a 150° zaručují perfektní přesnost. Pracovní délka pro 
horní frézku v 90° je 915mm. Pracovní délka pro okružní 
pilu v 90° na 780 mm. Přesnost práce +/- 0.2 stupně (závisí 
na přesnosti nastavení nulového bodu). Pro přesné vedení 
podél pravítka je důležité jej zajistit alespoň třemi svěrkami 
k pracovní desce.

Nastavení úhlu od 25-155°

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Varijig - 915mm 102-VJS/AG/36 2 101 2 543

IGM Úhlové pravítko pro stroje s T-drážkou
•  Nastavitelná zarážka na 90 °, +/- 45 °.
•  Tělo z hliníkové slitiny.
•  Snadné a rychlé řezání přesného úkosu.
•  Vhodné pro všechny pracovní stoly se standardní 
T-drážkou 19x9,5 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Úhlové pravítko 146-1001 434 526

Toto úhlové pravítko z hliníkové slitiny se hodí pro libovolný 
stroj nebo frézovací stolek vybavený standardní T drážkou 
19x9,5 mm. Upínací i opěrná plocha pravítka je kvalitně 
ofrézována pro precizní použití. Úhlově nastavitelný systém 

je vybaven nastavitelnou zarážkou na 90°, +/- 45°. Rychlé 
nastavení úhlu zajišťuje jednoduchý nonius. Pojezdová 

tyč je vyrobena z oceli s povrchovou úpravou. Po 
nastavení na vašem stroji poskytne obrobku pevnou 
oporu a můžete řezat přesné pokosové spoje. K 
úhlovému pravítku lze upnout posuvné hliníkové 

pravítko vybavené T-drážkou nebo Vámi vyrobenou 
oporu ze dřeva nebo MDF. Výborný upgrade Vašeho 

staršího stroje.

•  Rozměry (DxŠxV): 46x15x15 cm
•  Rozměr balení (DxŠxV): 53x17x5 cm
•  Hmotnost: 1,1 kg

Kč bez DPH Kč s DPH

434 526

pro frézovací stolky
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CMT Kopírovací pouzdro 
se spirálovou frézou 
3,2mm HWM

CMT PTC-1 Přípravek pro bezpečné 
frézování malých kusů

Profesionální a krásné vykládání dřevem není tak těžké, 
jak se zdá. S CMT sadou je to ve skutečnosti jednoduché. 
K vytvoření zahloubení v ploše dřeva a vytvoření kusu pro 
vložení je třeba sundat a znovu nasadit malou objímku z 
kopírovacího pouzdra. Ideální pro výrobu hraček, hlavolamů, 
nápisů a ostatních dekoračních prací. Spirálovou frézu 
použijte pro MDF tak pro přírodní dřevo.

Instrukce pro správnou manipulaci se sadou jsou přiloženy 
v balení.

Manipulovat s malými obrobky na frézovacím 
stolku je mnohdy krkolomné a pro vaše prsty 
nebezpečné. Přípravek CMT CPTC-1 pevně zajišťuje 
menší obrobky během frézování a zároveň chrání 
vaše prsty. Silikonové protiskluzové rukojeti zaručují 
pohodlné ovládání přípravku, díky tomu zvyšují 
přesnost a pohodlnost vaší práce.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kopírovací pouzdro C89905100 1 045 1 265

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přípravek CPTC-1 999 1 209

CMT Frézovací základna 
průhledná pro CMT7E, CMT8E
Universální frézovací základna je určena pro snadné upnutí 
kopírovacích pouzder na horní frézku. Připevňuje se k 
základně horní frézky k čemuž využijete předpřipravené 
otvory (frézky CMT7E a CMT8E ) nebo si vytvoříte otvory 
podle vlastní frézky. Pouzdra mají podobnou funkci jako 
kopírovací kroužky a jsou vhodná pro výrobu hraček, 
hlavolamů, nápisů a ostatních dekoračních prací.

Frézovací základna je vyrobena z průhledného PETG plastu o 
průměru 180mm. Otvory v desce jsou připraveny pro upnutí 
k horní frézce CMT7E a CMT8E.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézovací základna C89900002 890 1 077
IGM základna FRB170 531 643

CMT sada sedmi kopírovacích pouzder rozšiřuje možnosti 
prací s vaší horní frézkou. Ideální pro práci se šablonami, 
jako jsou výroba rybinových spojů, frézování schodků, 
zádlabů pro panty nebo zámky a ostatní práce.

Tyto kopírovací pouzdra můžete použít s jakoukoliv 
frézkou s 30mm otvorem pro osazení. Upnutí sedí do 
většiny nejčastěji používaných frézek. Pro použití s 
některými frézkami je třeba použít redukční základnu.

CMT TGA Sada 
kopírovacích pouzder

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada pouzder CMT-TGA 1 264 1 530

Součást balení:

Počet (ks) 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Vnitřní průměr (mm) 15,87 16.66 13,49 10,31 8,73 7,14 6,35 pojistná matice adaptér

Vnější průměr (mm) 20,24 19,05 15,87 12,7 11,11 9,52 7,93 pojistná matice

Výška (mm) 14,28 14,28 14,28 7,93 3,96 7,63 3,96

Frézovací základna 
průhledná

Drážkovací fréza

CMT Kopírovací 
pouzdro

Protiskluzový 
materiál

Přidržovací čepy

Nastavitelná 
střední část

Seřízení 
střední části

Tlačítko pro 
rychlé uvolnění

Jistící šroub

Kód: C89900002
          FRB170

Kód: C81203211
          C19263011
          C71203011

Kód: C89905100

•  Přípravek je nastavitelný a jednoduše ovladatelný.
•  Vhodné pro materiály do maximální šířky 216 mm.
•  Ideální přípravek pro detailní práce.
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Šablona je určena pro frézování spojů kuchyňských pracovních desek všemi typy horních 
frézek. Systém důmyslného a jasného značení jednotlivých operací kompletně zjednodušuje a 
zrychluje práci se šablonou.

•  Tvrzený a odolný materiál, který se manipulací nepoškrábe a nepraskne tak, jako šablony z 
plexiskla, průhledných plastů nebo MDF.
•  Pro spoje 90° a 45°, včetně zámků pro stahovací svěrky a zaoblení rohů.
•  Extra doraz pro šířku desek 600 mm umožňuje okamžité použití šablony bez zaměření.
•  Dodáváno s přehledným návodem k použití.

90° spoj kuchyňské desky 45° spoj kuchyňské desky

Spoj vyrobíte za 15 minut
včetně zaměření.

Nástroje pro práci se šablonou:
•  Horní frézku, doporučujeme raději o výkonu 1600W a více. S lehkou a málo výkonnou frézkou budete mít problém 
s dodržením přesnosti a kvality spoje. Doporučené frézky zde.
•  Kopírovací kroužek D 30 mm, měl by být součástí každé horní frézky, pokud jej nemáte, doporučujeme naši 
redukční desku FRB170.
•  Drážkovací frézu D 12 mm. Správná volba nástroje je nejdůležitější a proto Vám doporučujeme pouze přesné a 
kvalitní nástroje. Fréza s výměnnými žiletkami je vhodná pro dosažení přesného a čistého spoje s nízkými náklady 
na jeho výrobu. Pro méně časté použití šablony doporučujeme drážkovací frézu s pájenými HW břity.
•  2 svěrky.
•  3 lamely č.20.
•  Talířovou frézu 4 mm nebo lamelovací frézku.
•  Stahovací svěrky délky 120mm nebo 150mm.
•  Lepidlo a silikon, pro tmavé barvy desek je nejlepší použít barvené silikony.

Pro šířky pracovních kuchyňských desek od 420mm do 650mm.

Fachmann Drážkovací fréza pájená
D12x40 S=8 HW  Z2 (Obj. kód: M110-92081)
D12x50 S=12 HW Z2 (Obj. kód: M111-92521)

IGM Drážkovací žiletková fréza
D12x29,5 S=8mm HW Z1 (Obj. kód: F047-12381)
D12x39 S=8mm HW Z1 (Obj. kód: F047-12281)
D12x50 S=12mm HW Z1 (Obj. kód: F041-12521)

Doporučujeme tyto nástroje:

IGM Stahovací svěrka 
pracovních desek

IGM FK650 Šablona pro spoj kuchyňských desek 650mm

Ocelové pozinkované 
stahovací svěrky pro pevné 
stažení kuchyňských desek.

Šablona pro spoj kuchyňských desek

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

65 mm balení 10 ks FK659-10065 159 193
150 mm balení 10 ks FK659-10150 159 193
65 mm balení 200 ks FK659-20065 2 700 3 267
150 mm balení 200 ks FK659-20150 2 700 3 267

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Šablona FK650 2 985 3 612
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IGM FD Cinkovací přípravky

Do některých typů horních 
frézek není možné přímo 
upnout IGM kopírovací 
kroužek. Pomocí průhledné 
redukční desky FRB170, 
kterou připevníte na základnu 
Vaší horní frézky, přesně 
vycentrujete a upnete IGM 
kopírovací kroužky. 
Kód  FRB170.

IGM cinkovací přípravek je určen pro výrobu polokrytých rybinových spojů pomocí horní frézky a stopkové frézy. Polokryté 
rybinové spoje se nejčastěji používají na zásuvkách z masivního dřeva. Díky volitelným šablonám lze přípravek rozšířit na 
výrobu různý typů spojů, jako jsou čepové spoje, otevřené rybinové spoje, které využijete pro výrobu nábytku z masivního 
dřena, šperkovnice nebo pracovní bedny z masivního dřeva. Robustní přítlaky bezpečně upnou i větší dílce. Jednoduše 
obrobek upevníte na tělo přípravku, upnete zvolenou šablonu, nastavíte hloubku frézování a pomocí kopírovacího kroužku 
upnutého v horní frézce vyfrézujete zvolený spoj. Cinkovací přípravek je vyroben v České Republice.

FD300 a FD600 obsahuje:
•  Kompletní cinkovací zařízení
•  12,7mm šablonu pro polokrytý rybinový spoj
•  Kopírovací kroužek D15,8 4mm
•  HW Rybinovou frézu D12,7 x 12,7/14° stopka 8mm 
•  Jasný a přehledný návod k obsluze

Parametry:
•  Průměr kopírovacího kroužku: 15,8 x 4mm
•  Max. průměr základny frézky: 180mm
•  Velikost spoje: 12,7mm 14°
•  Tloušťka obrobku: 11 - 25mm
•  FD300 Šířka obrobku: 305mm
•  FD600 Šířka obrobku: 610mm

+ ZDARMA

Cinkovací přípravek

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Cinkovací přípravek -305mm FD300 3 018 3 652
Cinkovací přípravek - 610mm FD600 5 300 6 413

•  Dvě velikosti přípravku.
•  Pevné ocelové tělo.
•  Přesná laserem řezaná šablona z 4mm pozinkovaného ocelového plechu.
•  Masivní držáky šablony.
•  Posuvné dorazy pro jednoduché ustavení dílů vzhledem k šabloně (platí pro FD600).
•  Robustní ocelové přítlaky
•  Jednoduché nastavení a používání.
•  Šablony pro minirybinu, čepový spoj a otevřenou rybinu jsou k dispozici jako příslušenství.
•  Speciální úchytné otvory pro umístění dorazů na šabloně.

IGM cinkovací přípravek je určen pro výrobu polokrytých rybinových spojů pomocí horní frézky a stopkové frézy. Polokryté 

FD300 - maximální 
pracovní šířka 305 mm

FD600 - maximální 
pracovní šířka 610mm

1 2 3

Postup práce:
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IGM Přídavná šablona 12,7mm 
otevřený rybinový spoj

Šablona 12,7mm  
Otevřený rybinový spoj obsahuje: 
Ocelovou šablonu, kopírovací kroužek 11,1mm, žluté dorazy* 
(druhý kopírovací kroužek D 15,8 x 4mm je součástí balení 
přípravku). *pouze FD3170

IGM Přídavná šablona 19mm 
otevřený rybinový spoj

Šablona 19mm  
Otevřený rybinový spoj obsahuje: 
Ocelovou šablonu, kopírovací kroužek 22mm, oranžové 
dorazy (druhý kopírovací kroužek D 15,8 x 4mm je součástí 
balení přípravku)

Přídavné šablony nabízejí další možnosti různých typů spojů, 
které vyrobíte na cinkovacím zařízení FD300 & 600.  Jsou 
to minirybinový spoj, čepové spoje a otevřený rybinový 
spoj. Možnost dokoupení přídavných šablon zvyšuje 
užitnou hodnotu našeho cinkovacího přípravku proti jiným 
konkurenčním přípravkům.

Šablony jsou oboustranné, jedna část je pro rybinovou drážku a druhá pro kónickou. 
Používají se dvě stopkové frézy a dva kopírovací kroužky pro výrobu jednoho spoje na jedné šabloně.

IGM Přídavná šablona 12,7mm 
čepový spoj

Šablona 12,7mm  
Sada čepový spoj obsahuje:  Ocelovou šablonu, červené 
dorazy (kopírovací kroužek D 15,8 x 4mm je součástí balení 
FD300 & FD600)

Pro 12,7mm čepový spoj potřebujete: 
M100-12781  HW Drážkovací fréza D 12,55 x 25mm Stopka 8mm

Šablona 8mm  
Sada čepový spoj obsahuje: 
Ocelovou šablonu, kopírovací kroužek 11,1mm , modré dorazy

IGM Přídavná šablona 8mm 
čepový spoj

Pro 8mm čepový spoj potřebujete: 
M100-08081  HW Drážkovací fréza D 8 x 25mm Stopka 8mm

Pro 12,7mm otevřený spoj potřebujete dvě frézy: 
M100-08081  HW Drážkovací fréza D 8 x 25mm Stopka 8mm 
M118-12981  HW rybinová fréza D 12,7 x 20,6mm / 8° Stopka 8mm

Pro 19mm otevřený spoj potřebujete dvě frézy: 
M100-12781  HW Drážkovací fréza D 12,55 x 25mm Stopka 8mm
M118-19081  HW rybinová fréza D 19 x 25,4mm / 7° Stopka 8mm

Šablona 6,3mm  
Minirybinový spoj obsahuje: 
Ocelovou šablonu, kopírovací kroužek 7,8mm, zelené dorazy

IGM Přídavná šablona 6,3mm 
minirybinový polokrytý spoj

Pro 6,3mm minirybinový spoj potřebujete: 
M118-06081  HW rybinová fréza D 6mm x 6,8mm / 8° Stopka 8mm

Barevné označení jednotlivých 
dorazů a speciální otvory pro 
umístění dorazů na šabloně 
po dobu, kdy je nepoužíváte, 
zamezují možnosti ztráty 
a záměny dorazů.

Přídavné šablony pro FD300 a FD600

Pro šířku
(mm)

Rozměr
spoje

Tloušťka dílce
Min. / Max.

Kód Kč bez DPH Kč s DPH

305 6,35 8-12 mm FD3350 1 190 1 440
610 6,35 8-12 mm FD6350 1 515 1 834

Pro šířku
(mm)

Rozměr
spoje

Tloušťka dílce
Min. / Max.

Kód Kč bez DPH Kč s DPH

305 12,7 8-19 mm FD3170 1 298 1 571
610 12,7 8-19 mm FD6170 1 731 2 095

Pro šířku
(mm)

Rozměr
spoje

Tloušťka dílce
Min. / Max.

Kód Kč bez DPH Kč s DPH

305 19 16-25 mm FD3190 1 298 1 571
610 19 16-25 mm FD6190 1 731 2 095

Pro šířku
(mm)

Rozměr
spoje

Tloušťka dílce
Min. / Max.

Kód Kč bez DPH Kč s DPH

305 8 8-15 mm FD3080 1 190 1 440
610 8 8-15 mm FD6080 1 515 1 834

Pro šířku
(mm)

Rozměr
spoje

Tloušťka dílce
Min. / Max.

Kód Kč bez DPH Kč s DPH

305 12,7 8-22 mm FD3130 1 190 1 440
610 12,7 8-22 mm FD6130 1 515 1 834

Šablona 12,7mm 

Šablona 12,7mm Šablona 19mm 

užitnou hodnotu našeho cinkovacího přípravku proti jiným 
konkurenčním přípravkům.

Šablona 19mm 

Celý článek na www.igm.cz

Vyrobit zásuvku spojenou pomocí rybin nemusí nutně 
znamenat hodiny strávené v dílně s dlátkem a paličkou 
v ruce. Pomocí našich rybinových neboli cinkovacích 
přípravků FD300 a FD600 ušetříte spoustu času a 
zároveň dosáhnete přesných a stejných spojů v celé sérii.

Výroba rybinového spoje pomocí přípravku IGM FD
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Součást balení:
•  3 šablony (12 různých poloměrů)
•  4 ustavovací kolíky
•  4 šrouby

CMT Rádiusové šablony sada, R3 - 25

Užitečný třídílný set šablon obsahuje 8mm silné akrylové šablony, které umožňují 
vytvářet 12 různých poloměrů za pomoci ořezávací nebo drážkovací frézy. Sada obsahuje 
4 ustavovací kolíky a 4 šrouby. Kolíky použijte pro umístění šablony na obrobku, dále 
použijte čtyři šrouby pro její upevnění. Vyjměte ustavovací kolíky a použijte stopkovou 
frézu pro odfrézování rohu obrobku podle šablony.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Rádiusová šablona CTMP-R12 1 342 1 624

Součást balení:
1 x Základovou desku
2 x Kluzné kameny 
1 x Redukční desku 
3 x 400mm vodící tyče
2 x Vodící tyče frézky 
 D 10mm
1 x Návod k obsluze

IGM FMR Přípravek pro frézování 
elips a kružnic

Dlouhá osa
Krátká osa

Max. Min.

3000 2890 2590
1800 1690 1390
1500 1390 1090
1030 920 620
900 790 620
730 620 620
Poloměr kruhu 
min/max 620 / 1500

Jednoduchá a rychlá metoda jak vyfrézovat 
elipsovité a kruhové stolky, stoly, okna, dveře nebo 
jiné výrobky. Se dvěma ocelovými kluznými kameny 
v T-drážce můžete vyfrézovat elipsy. Při použití 
jednoho kluzného kamene vyfrézujete kruhy.

•  MultiRadius lze použít se všemi typy horních frézek.
•  Přesná a rychlá výroba elips a kruhů. 
•  Jednoduché nastavení na požadovaný rozměr. 
•  Upínaní pro všechny typy horních frézek. 
•  Základová deska je vyrobena ze speciálního plastu s vynikajícími kluznými vlastnostmi.
•  Ocelové povrchově upravené kluzné kameny, které lehce kloužou v přesně vyfrézovaných T-drážkách. 
•  Dodáváno s přehledným a jednoduchým návodem k obsluze.

Kluzný ocelový kámen v T-drážce

Frézování elips a kružnic

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Šablona na Elipsy FMR3000 3 786 4 582
Prodlužovací tyč 400mm FMR3997 217 263
Vodící tyče 2ks D8 mm FMR3998 271 328

Stopkové frézy str. 169 
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FMB300
Stojan

Vrtací hlava dle 
Vašeho výběru.

Vyberte si Objednací kód Objednací kód Objednací kód Objednací kód

1 Závěsy Grass 42/11 FMB300 FMB4211 8mm, 2 x C31008012 35mm C31735011
2 Závěsy  Blum 45/9,5 FMB300 FMB4595 8mm, 2 x C31008012 35mm C31735011
3 Závěsy  Mepla 48/9 FMB300 FMB4890 8mm, 2 x C31008012 35mm  C31735011
4 Závěsy  Salice 48/6 FMB300 FMB4806 10mm, 2 x C31010012 35mm  C31735011
5 Závěsy Hettich, Würth 52/5,5 FMB300 FMB5255 10mm, 2 x C31010012 35mm  C31735011
6 Závěsy 26mm 38/7,5 FMB300 FMB3875 dle Vašeho výběru 26mm C31726011
7 Okenní Euro kliky 43/00 FMB300 FMB4300 10mm, 2 x C31010012 26mm C31726011
8 5 vřeten á 32mm 32 FMB300 FMB3205 8mm 3x C31008011 + 2 x C31008012

Vytvořte sadu Stojan Vrtací hlava Kolíkovací vrtáky Sukovníky

Revoluční vrtací přípravek se skládá ze stojanu a 8 
typů vrtacích hlav, které lze na stojan namontovat.  
Můžete tak vrtak otvory pro závěsy Hettich, Blum, 
Mepla, Grass, FGV, pro malé závěsy 26mm, pro 
okenní kliky nebo použít hlavu s 5 vřeteny s roztečí 
32mm pro vrtání děr pro kolíky či nosiče polic. 
Použití s ruční vrtačkou nebo na stojanových 
vrtačkách. Pro mazání použijte olej Mobil SHC100.

•  Převodovka je vyrobena z jednoho kusu slitiny hliníku.
•  Použití i se stojanovou vrtačkou s otáčkami až 5000 ot./min.
•  Vrtáky jsou uloženy v šestici ložisek pro dlouhou životnost.
•  Baleno v praktickém plastovém kufru

Použití se stojanovou 
vrtačkou.

Použití s ruční 
nebo aku vrtačkou.

Použití na CMT 
INDUSTRIO 

frézovacím stolku.

Univerzální vrtací hlava

FMB5255

pro závěsy Hettich, Würth 52/5,5

5

FMB4211

pro závěsy Grass 42/11

1

FMB4890
pro závěsy Mepla 48/9

3

7

FMB4300
pro Okenní  Euro kliky 43/00

Maximální 
univerzálnost 
pro každou 
značku závěsů.

= + + +

8

32mm
systém

FMB3205 Vrtací hlava souosá 5x vřeteno po 32mm. Pro kolíkování.
FMB3875 

pro malé závěsy 26mm

6
Pro práci potřebujete:

Pro další 
modifikaci Vám 
stačí pořídit 
pouze  novou 
vrtací hlavu.

+ + +

Stojan
Vrtací 
hlava

Kolíkovací 
vrtáky Sukovník

FMB4595

pro závěsy Blum 45/9,5

2

FMB4806

pro závěsy Salice, FGV, Danco 48/6

4

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Stojan FMB300 2 616 3 166
Hlava Grass FMB4211 3 529 4 271
Hlava Blum FMB4595 3 529 4 271
Hlava Mepla FMB4890 3 529 4 271
Hlava Salice, FGV, Danco FMB4806 3 529 4 271
Hlava Hettich, Würth FMB5255 3 529 4 271
Hlava Závěsy 26mm FMB3875 3 764 4 555
Hlava Okenní kliky FMB4300 3 529 4 271
Hlava 5 vřeten FMB3205 6 302 7 626

Otvor pro mazaní

Upínání vrtáků 
dvěma šrouby

Otvory pro 
tyče s dorazy

Základna 
z překližky

Posuvný doraz 
pro nastavení 
pozice vrtání

Chromované 
vodící tyče

Hloubkový 
doraz

Upínací vřeteno 
pro všechny 
typy vrtaček

Universální vrtací hlavy
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CMT Šablona na kuchyňská dvířka

CMT Šablona na rámy

A B C D

E F Rám

CMT Fréza na ornamenty 3D 
s objímkou, S=8 mm

Renesance ornamentů 
na nábytku

Pro dvířka kuchyňských skříněk jsou připraveny čtyři 
šablony. Styly A a D je možno obohatit jedním ze dvou 
růžicových vzorů. Přibližná doba frézování 5 minut.

Ornamenty upadly dlouhá léta v zapomnění. Nyní jsou však 
opět v kurzu a jejich renesanci napomáhá i snadnější výroba 
pomocí unikátní šablony CRCS značky CMT. 
S tímto přípravkem můžete vyrobit krásné rozety, rohové 
ornamenty na dveře nebo rámy, ornamenty na kuchyňská 
dvířka, ornamenty na čela postelí nebo skříní. Nábytek z 
masivu ozdobený ornamenty zažívá nyní renesanci a proto 
se podívejme jak to všechno funguje.

Ornament vyrobíte během několika minut. Potřebujete k 
tomu CMT sadu na ornamenty CRCS Start1 a jakoukoliv 
horní frézku. Sada obsahuje stopkovou frézu s kuželovým 
kroužkem, pomocný rám a 2 ks šablon. Šablony mají 
přesně tvarované výřezy různých šířek, které vedou frézu 
ve vodorovném i svislém směru a 
vytvářejí tak jedinečně vyřezané 
vzory. Podívejte se na video, jak 
snadná je výroba ornamentů s CMT 
šablonami.

K základní sadě si můžete dokupovat 
další a další vzory šablon. Na výběr 
máte z více než 30 nádherných 
vzorů a nepřeberné množství 
kombinací, které dodají  Vašemu 
nábytku na originálnosti. CMT 
šablony na ornamenty zakoupíte na 
eshopu, u našich prodejců nebo v 
IGM Prodejních Centrech, kde Vám 
postup práce a všechny možnosti 
rádi předvedeme.

Ornamenty je možno aplikovat na nové nebo stávající dveře, 
rámy nebo přední stěny zásuvek.
Soustava se skládá z jedinečné frézy uložené v ložisku 
s kónickým kroužkem, používané ve spojení se sadou šablon 
a šablonovým rámem. Šablony mají přesně tvarované výřezy 
různých šířek, které vedou frézku ve vodorovném i svislém 
směru a vytvářejí tak jedinečné vyřezané vzory.

1. Připevněte 
rám na díl.

2. Umístěte 
šablonu a při 
frézování 
kopírujte 
výřezy.

3. Přemístěte 
šablonu a 
opakujte 
postup.

4. Hotový 
ornament

Jak frézování ornamentů funguje?

A

B

C

D

Pro dlouhé úzké vzory umístěné horizontálně. Ideální pro použití na dveřních 
příčkách, nábytkových rámech a vazebních trámech.  Přibližná doba frézování
4 minuty.

Fréza na ornamenty
Fréza na ornamenty se skládá ze 45° gravírovací„V“ frézy HW 
uložené v kónické hliníkové průchodnici. Hloubka frézy nože je plně 
nastavitelná a umožnuje jakoukoli obměnu po přebroušení. Vždy si 
řezbu nejprve vyzkoušejte na kusu odpadu dřeva.

Systém frézování ornamentů CMT představuje 
revoluční řešení, které vytváří jedinečné 
ornamenty o různé hloubce pomocí horní frézky.

Frézování ornamentů a cedulí

Popis
Rozměr 
(mm)

Počet 
šablon

Kód
Kč bez 

DPH
Kč s DPH

A-Klasický 440 x 185 2 CRCS-302 1 246 1 508
B-Florentinský 415 x 170 2 CRCS-304 1 180 1 428
C-Kaskádový 365 x 210 1 CRCS-305 735 890
D-Římský 375 x 200 1 CRCS-306 735 890
E-Fluer-de-Lys 250 x 180 4 CRCS-805 1 817 2 199
F-Španělský 380 x 200 2 CRCS-806 1 273 1 541
Rám na kuchyňské dvířka CRCS-003 702 850

Popis
Rozměr 
(mm)

Počet 
šablon

Kód Kč bez DPH Kč s DPH

A-Klasický 550 x 120 2 CRCS-402 1 303 1 577
B-Florentinský 550 x 130 2 CRCS-404 1 303 1 577
C-Kaskádový 530 x 110 3 CRCS-405 1 817 2 199
D-Lidový 550 x 110 3 CRCS-406 1 817 2 199
Rám na rámy CRCS-004 674 816

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Fréza na ornamenty CRCS-BIT8 2 969 3 593
Náhradní fréza CRCS-CUT8 864 1 046
Náhradní objímka CRCS-SLE8 668 809

CMT Sada na ornamenty, 
fréza 3D S=8mm, šablona 
KLASIK s rámem

CRCS-502 CMT Šablona na zásuvky 
vzor A-Klasický
CRCS-005  Rám na zásuvky CRCS-BIT8 CMT Fréza 

na ornamenty

Sada obsahuje

A

Výhodná sada obsahuje frézu na ornamenty a šablonu na 
zásuvky s rámem s klasickým vzorem A. Za zvýhodněnou 
cenu získáte nejpoužívanější vzor a frézu na ornamenty. 
Kdykoliv si můžete dokoupit další vzory a rámy z naší 
nabídky.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada
na ornamenty CRCS-START1 3 357 4 062

CMT Šablona rohové vzory

A B

C D

Popis
Rozměr 
(mm)

Počet 
šablon

Kód
Kč bez 

DPH
Kč s 

DPH

A-Klasický 155 x 40 3 CRCS-602 984 1 191
B-Florentinský 120 x 30 3 CRCS-604 984 1 191
C-Kaskádový 190 x 40 3 CRCS-605 984 1 191
D-Lidový 150 x 45 3 CRCS-606 984 1 191
Rám na rohové vzory CRCS-006 570 690

3D fréza

Kónický 
kroužek 
ložiska

Celý článek na www.igm.cz
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CMT Šablona na dvířka

Rám

Pro dvířka skříněk je připraveno 
šest šablon se vzory zvířat. Přibližná 
doba frézování 5 minut.

A B C

D E F

CMT Šablona na zásuvky

CMT Šablona růžicové vzory

A B

C D

C

BA

FE

D

Vyzdobte čelo zásuvky některým z těchto nádherných 
ornamentů. Ideální pro použití na malé dveře, boky 
nábytku a zásuvky. Přibližná doba frézování 4 minuty.

Španělský 
vějíř

Sada frézy pro písmena a číslice 
s kroužkem
Šablony jsou určené pro 
frézování písmen a číslic a 
jsou vyrobeny z průhledného 
plastu.  Písmena i číslice jsou 
vysoké 57mm. U některých 
typů horních frézek bude 
zapotřebí použít IGM redukční 
desku kód FRB170.

Sada číslic obsahuje dvě šablony 
obsahující číslice od 1 do 10.

Sada písmen obsahuje čtyři 
šablony obsahující písmena 
od A do Z.

Sada obsahuje:  
1ks kopírovací kroužek 13 mm 
1ks stopková fréza 8 mm

K práci potřebujete:  
Kopírovací kroužek D=13 mm. 
Stopkovou frézu průměru 8 mm, horní frézku a případně 
redukční desku IGM kod: FRB170 pro upnutí kroužku do 
Vaší horní frézky. Pokud nemáte kroužek průměru 

13mm u Vaší horní frézky nabízíme 
Vám kompletní startovací sadu 
drážkovací frézy s kroužkem a 
redukční desku pro horní frézky.

Náhradní šablony

Šablona pro frézování otvorů 
pro kabely

Šablona je určená pro frézování kruhových otvorů průměru 
60 mm a 80 mm, obdelníkových otvorů 105 mm x 55 mm 
pomocí horní frézky.  
Vyfrézované otvory můžete opatřit plastovým krytem a 
kabely budou úhledně schovány.

Drážkovací fréza a kopírovací kroužek pro frézování 
písmen a číslic

Popis
Rozměr 
(mm)

Počet 
šablon

Kód
Kč bez 

DPH
Kč s DPH

A-Klasický 210 x 70 2 CRCS-502 729 883
B-Florentinský 195 x 85 2 CRCS-504 689 834
C-Kaskádový 250 x 65 1 CRCS-505 496 601
D-Lidový 250 x 40 2 CRCS-506 689 834
E-Římský 190 x 65 2 CRCS-507 689 834
F-Vzor záře 250 x 110 2 CRCS-510 689 834
Rám na zásuvky CRCS-005 376 455

Popis
Rozměr 
(mm)

Počet 
šablon

Kód
Kč bez 

DPH
Kč s DPH

A-Rozeta 85 a 68 2 & 2 CRCS-701 1 035 1 253
B-Rozeta 88 a 70 1 & 1 CRCS-702 644 780
C-Rozeta 82 a 65 1 & 1 CRCS-703 644 780
D-Rozeta 79 a 62 1 & 1 CRCS-704 689 834
Španělský vějíř 400 1 CRCS-801 793 960
Španělský vějíř 200 1 CRCS-802 574 695
Rám na rozety CRCS-007 384 465

Popis
Rozměr 
(mm)

Počet 
šablon

Kód
Kč bez 

DPH
Kč s DPH

A-Delfín 200 x 290 4 CRCS-803 1 817 2 199
B-Orel 178 x 298 4 CRCS-804 1 817 2 199
C-Jelen 394 x 190 4 CRCS-901 1 817 2 199
D-Kůň 445 x 203 3 CRCS-902 1 362 1 649
E-Longhorn 419 x 194 4 CRCS-904 1 817 2 199
F-Medvěd 394 x 203 3 CRCS-906 1 362 1 649
Rám na kuchyňské dvířka CRCS-003 702 850

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Šablona na otvory 102-TEMP/CTI/A 1 265 1 531

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Písmena A - F 102-WP-T/LUC/57A 507 614
Písmena G - M 102-WP-T/LUC/57B 507 614
Písmena N - T 102-WP-T/LUC/57C 507 614
Písmena U - Z 102-WP-T/LUC/57D 507 614
Číslice 1 - 6 102-WP-T/NUC/57A 507 614
Číslice 7 - 10 102-WP-T/NUC/57B 507 614

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Fréza a kroužek 102-TEMP/LN57X8MM 514 622
Redukční deska FRB170 531 643

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada písmen 102-TEMP/LUC/57 1 464 1 772
Sada číslic 102-TEMP/NUC/57 730 884
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Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Délka 610 mm 146-1101 511 619
Délka 915 mm 146-1102 679 822
Délka 1270 mm 146-1103 817 989

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada 8 ks 146-1104 269 326

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Prodloužená rukojeť 146-1105 72 88

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pravoúhlá upínací 
čelist 146-1106 127 154

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Opěrné pravítko 146-1107 640 775

Pravítko má různé využití. Může být použito jako opora pro přesné řezání okružní pilou, frézování horní frézkou nebo k rýsování. 
Lze výborně použít jako pomocný doraz na vrtačce nebo frézovacím stole. Můžete jej také použít jako klasickou svěrku pro stažení 
materiálu při lepení. Čelisti dokáží pevně držet obrobek po celé délce svěrky, avšak menší silou, než klasické truhlářské svěrky.

Pravítko je vyrobeno z nízkého duralového profilu, který 
je pevný, odolný a drží přesnost. K pravítkům nabízíme 
volitelné příslušenství, například sadu spojovacích 
konektorů, která umožní spojení dvou pravítek k sobě, čímž 
rozšíříte jejich využití jako rychloupínací přípravek.

Tato sada je určena pro rozšíření využití pravítek s 
rychloupínáním. Dvě pravítka položte na sebe horní plochou 
a zajistěte je pomocí čtyř spojovacích T-konektorů. Spojená 
pravítka připevněte spodními čelistmi k desce stolu. Pomocí 
upínacího systému horního pravítka upnete materiál. Díky 
nízkému profilu čelistí je pracovní povrch dobře dostupný 
pro opracování dřeva například horní frézkou, bruskou apod. 
Dvě spojená pravítka lze kdykoliv znovu rozebrat a používat 
je opět samostatně. Sadou 8 konektorů spojíte dvě dvojice 
pravítek.

Prodlouženou rukojeť je možné použít na všechny délky 
pravítek s rychloupínáním. Vylepšuje a ulehčuje práci. 
Upínání a odepínání svěrky je lehčí a snadnější díky delší 
rukojeti.

Pravoúhlou 90° stupňovou upínací čelist je možné použít na 
všechny délky pravítek s rychloupínáním. Vylepšuje upnutí 
a lépe vymezuje pravítko do pozice 90 stupňů k upínacím 
plochám. Vhodné pro použití při řezání nebo frézování podle 
pravítka. Vyrobeno z plastu.

Vodící opěrné pravítko je určeno pro upevnění do vodících 
drážek pravítka s rychloupínáním. Upgradujte si svoji 
pásovou pilu nebo frézovací stolek a jednoduše upněte ke 
stolu nové vodící pravítko z extrudovaného hliníku. Pravítko 
má T – drážku 11,8 x 4,8 mm pro upevnění přítlačných 
hřebenů a zarážek. Délka vodícího pravítka je 458 mm , 
výška 90 mm. Obsahuje opěrné pravítko a sadu upínacích 
šroubů. (pravítko s rychloupínacím systémem není součástí 
balení)

Dodáváno ve třech délkách. 
Šířka pravítka je 50 mm. 
Možnost dokoupit mnoho příslušenství, které využití těchto 
pravítek ještě rozšiřuje.

•  Vyrobeno z extrudovaného hliníku s vysokou pevností a odolností.
•  Lehčí a tužší než jakékoli jiné svěrky na trhu.
•  Stupnice v mm pro přesné řezy
•  Spojovací T-konektory rozšiřují možnost využití.
•  Jednoduché používání, snadná manipulace, rychlá změna na svěrky.

IGM Pravítko s rychloupínáním

IGM Sada spojovacích 
konektorů, 8 ks

IGM Prodloužená rukojeť pro 
pravítko s rychloupínáním

IGM Pravoúhlá upínací čelist pro 
pravítko s rychloupínáním

IGM Opěrné pravítko pro pravítko s rychloupínáním

•  Vyrobeno z extrudovaného hliníku s vysokou pevností a odolností.
•  Lehčí a tužší než jakékoli jiné svěrky na trhu.
•  Stupnice v mm pro přesné řezy
•  Spojovací T-konektory rozšiřují možnost využití.•  Spojovací T-konektory rozšiřují možnost využití.
•  Jednoduché používání, snadná manipulace, rychlá změna na svěrky.•  Jednoduché používání, snadná manipulace, rychlá změna na svěrky.•  Jednoduché používání, snadná manipulace, rychlá změna na svěrky.•  Jednoduché používání, snadná manipulace, rychlá změna na svěrky.

•  Rozměr balení (DxŠxV): 46,2x10,5x8,4 cm
•  Hmotnost: 1,062 kg

Pravítka s rychloupínáním
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Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Široká upínací čelist 146-1108 104 126

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Univerzální vodicí 
základna 146-1109 397 481

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přítlačný hřeben 146-1110 259 314

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přítlačné svěrky 2ks 146-1111 561 679

Širokou upínací čelist je možné použít na všechny délky 
pravítek s rychloupínáním. Vhodné při použití pravítka jako 
svěrky materiálu. Zvětšuje upínací plochu čelistí, zlepšuje 
upnutí materiálu. Vyrobeno z plastu. Balení obsahuje 2 ks.

Pro frézování nebo řezání podle pravítka s rychloupínáním. 
Univerzální základna má přesné vedení, které pasuje 
do drážky v pravítku a Vaše řezy jsou nyní vždy přesné. 
Horní frézku nebo okružní ruční pilu jednoduše upnete k 
univerzální základně pomocí šroubů nebo vrutů (nejsou 
součástí dodávky).

Přítlačný hřeben je určený pro použití s pravítkem s 
rychloupínáním. Vylepšete si svoji kotoučovou pilu, frézku 
nebo pásovou pilu a jednoduše upněte pravítko s přítlačným 
hřebenem ke stolu a veďte bezpečně materiál do řezu. 
Určeno pro přitlačení dílce k frézovacímu pravítku nebo stolu 
během frézování na frézovacím stolku nebo řezání na pile. 
Zabraňuje zpětnému rázu.

Sada 2 ks přítlačný svěrek je určená pro připevnění na 
pravítko s rychloupínáním. Vylepšete si svoji vrtačku a 
jednoduše upněte pravítko s dvojicí horních přítlaků na 
stůl vrtačky a snadno a pevně upněte materiál. Maximální 
tloušťka upnutí 36 mm. Vyrobeno z extrudovaného hliníku. 
Přítlaky mají plastové dosedací plochy proti poškrábání 
materiálu.

IGM Široká upínací čelist pro 
pravítko s rychloupínáním, 2ks

IGM Univerzální vodicí základna 
pro pravítko s rychloupínáním

IGM Přítlačný hřeben pro 
pravítko s rychloupínáním

IGM Přítlačné svěrky 2ks pro 
pravítko s rychloupínáním

Pro frézování nebo řezání podle pravítka s rychloupínáním. 

•  Rozměr balení (DxŠxV): 34x23x2,0 cm
•  Hmotnost: 0,354 kg

•  Rozměr balení (DxŠxV): 11x28x2 cm
•  Hmotnost: 0,154 kgN

Frézovací přípravek je ideální pomůcka pro frézování 
rovných drážek společně s rychloupínacím pravítkem 
PCG. Jednoduchý systém přípravku, který je zároveň plně 
nastavitelný, pomáhá s vytvářením drážek jakýchkoliv 
velikostí stejnou frézkou na pár průtahů. Pevná konstrukce 
zajišťuje dlouhou životnost. Jemná ocelová kolečka jsou 
ideální pro jednoduché nastavení a pohodové zacházení. 
Kompatibilní se všemi ručními frézkami díky upnutí 30mm 
kopírovacího kroužku. Také můžete použít kopírovací 
kroužky, které jsou součástí balení (frézovací pravítko není 
součásti balení).

•  Záruka čisté a přesné drážky

CMT Frézovací přípravek pro PGC pravítka

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézovací přípravek CPGD-1 1 995 2 414

PGD-1 PRECISION ROUTER DADO

FOR PROFESSIONAL CLAMP

0
1

2
3

4
5

CM

INCHES1/16”
0

1

2

Kopírovací 
kroužky jsou 
součástí balení

Otvor průměru 30 mm 
pro frézu (max. průměr 
nástroje 19 mm)

Nastavovací 
šroub pro 
úpravu šířky 
drážky

Dvojitá stupnice 
v mm a palcích

Rysky pro přesné 
zarovnání drážky

Frézovací pravítko 
(ideální pro práci 
s pravítkem se 
svorkami PGC 
a ostatním 
příslušenstvím)

Šrouby pro rychlé a 
snadné nastavení 
vodicí lišty

•  Rozměr balení (DxŠxV): 18,5x20,5x6 cm
•  Hmotnost: 0,542 kg

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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Vynikající přípravky pro rychlé a přesné vytvoření šablony 
pro tvarové frézování. Jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, 
který můžete vytvarovat do požadované podoby a poté 
jej vruty připevníte k budoucí šabloně. Šablonu připevníte 
k obráběnému dílci a pomocí kopírovacího ložiska na 
stopkové fréze nebo frézovací hlavě kopírujete požadovaný 
tvar.

IGM Flexibilní šablona pro 
frézování oblouků a křivek

Pro rychlou a snadnou výrobu oblouků, tvarových lišt, 
stolů a podobně.

Přípravky na výrobu šablon

Frézování misek
CMT Sada Fréza se šablonou pro 
dlabané misky, S=12

S CMT šablonou CBTS-002 vytvoříte snadno rozdělené misky 
a podnosy. Sukovníkem nejprve nahrubo vyvrtáte jednotlivé 
miskové dutiny. Poté žlábkovací frézou načisto odfrézujete tvar 
jednotlivých segmentů. Výsledné mísy a podnosy jsou krásné 
a zanechají ve všech obdiv a úžas. Tato sada Vam poskytne 
také vynikající způsob, jak využít každý kousek dřeva. Lepidlem 
můžete spojit různé druhy dřeva pro krásné vícebarevné vzory.

Šablony budete mít již napořád a můžete je více kombinovat než 
jen k jednomu typu mís nebo podnosů. Takže s trochou fantazie 
můžete vytvořit opravdu zajímavé tvary. Kleštinovou upínací 
hlavu použijte jako prodloužení pokud chete vyrobit hlubší mísu.

Sada obsahuje: dvě šablony na mísy a podnosy, kleštinovou 
upínací hlavu, žlábkovací frézu a návod k obsluze.

CTMP-101
Šablona
400 x 400mm

CTMP-103
Šablona 400 x 400mm

CTMP-105
Šablona 330 x 300mm

CTMP-012

CTMP-011

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

1200 x 12 x 12 mm FLF-121200 1 397 1 691
1000 x 18 x 18 mm FLF-181000 1 644 1 990
2000 x 18 x 18 mm FLF-182000 3 383 4 094

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada na dlabané misky CBTS-002 2 349 2 843
Žlábkovací fréza D31,7 C95150211B 1 359 1 645
Prodloužení S12 C79600200 818 990
Šablona 011 CTMP-011 357 432
Šablona 012 CTMP-012 426 516
Šablona 101 CTMP-101 498 603
Šablona 103 CTMP-103 498 603
Šablona 105 CTMP-105 498 603

Na přání:

www.laguna.igm.cz


