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Vŕtacie prípravky a šablóny

IGM Prípravok na dverné zámky 
pre klasické falcové dvere

Veľmi presný prípravok, ktorý je navrhnutý pre rýchlu a 
presnú výrobu otvorov (dlabov) pre dverové zámky na 
klasických drevených dverách s falcom alebo hliníkových 
dverách pomocou vŕtačky. Rez je hladký, čistý a veľmi rýchlo 
vykonaný. Prípravok ľahko a rýchlo nastavíte podľa hrúbky 
dverí, vycentrujete, nastavíte dorazy pre hĺbku frézy a 
pomocou vŕtačky vyvŕtate otvor pre zámok pohybom hore 
a dole. Vŕtacia fréza je vyrobená z tvrdokovu pre drevené 
dvere alebo ako voliteľné príslušenstvo z rýchloreznej ocele 
pre hliníkové dvere. Hĺbka otvoru pre zámok je maximálne 
100 mm.

K práci potrebujete iba vŕtačku s otáčkami 2000–3000 ot./
min. so skľučovadlom do 13 mm.

Súčasťou balenia je prípravok, tvrdokovové frézy 
priemeru 16 mm, 20 mm a 22 mm a návod na použitie.

Ďalšie priemery fréz na drevené dvere, frézy na hliníkové 
dvere, redukcia a vrták na vŕtanie otvorov pre kabeláž 
k elektrickým zámkom je možné dokúpiť ako voliteľné 
príslušenstvo.

•  Presne a rýchlo vŕta otvor pre zámok pomocou vŕtačky. 
•  Pre klasické drevené aj hliníkové dvere.  
•  Rýchlodorazy pre jednoduché nastavenie dĺžky a hĺbky.  
•  Možnosť dovybaviť sadou na vŕtanie otvorov pre káble.  
•  Súčasťou sú 3 tvrdokovové frézy priemeru 16, 20 a 22 
mm pre veľmi čistý rez.

•  Adaptér pre veľmi hlboké vŕtanie.  
•  Použitie na vŕtanie dier priamo cez stranu dverí.  
•  Pre montáž elektrických zámkov atď.  
•  Zaisťuje správne a presné vedenie vrtáka.

Pomocou redukcie a dlhého vrtáka vyvŕtate dlhé otvory cez 
celú šírku dverí pre kabeláž na elektrické zámky apod.

Redukciu je 
možné použiť 
len s vŕtacím 
prípravkom 
na dverové 
zámky. Redukcia 
sa nasadí na 
vodiace puzdro prípravku. Dlhý vrták je presne vedený do 
rezu. Dlhý vrták je k dispozícii ako samostatné príslušenstvo.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada pre falcové dvere 137-JIG2 174,00 208,80
Fréza D16 137-CWB16 19,50 23,40
Fréza D18 137-CWB18 19,50 23,40
Fréza D20 137-CWB20 19,50 23,40
Fréza D22 137-CWB22 19,50 23,40
Redukcia na dlhé otvory 137-DBB-LDA 16,97 20,37
Dlhý vrták 950mm 137-10950 22,85 27,42
Dlhý vrták 1250mm 137-101250 30,43 36,52

  STOLÁRSKE PRÍPRAVKY A PRÍSLUŠENSTVO

Celý článok na www.igm.sk

Dnes by sme vás chceli inšpirovať ďalšou možnosťou 
využitia obľúbeného dlabacieho prípravku, ktorým 
môžete vyrábať dlaby do dverí na montážach alebo v 
dielni len pomocou vŕtačky. Ide v podstate o najlacnejšie 
dlabacie zariadenie.

Rýchla výroba dlabu len 
pomocou vŕtačky
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IGM Vŕtacie vreteno FKP101 je určené pre 
univerzálnu vŕtaciu šablónu FKP900 a vŕtacie 
prípravky FKP656.  
Jedinečné vŕtacie puzdro nahradzuje už značne 
zastaralý a namáhavý systém kalených oceľových 
puzdier a lacných oceľových vrtákov, ktoré vydržia 
ostré v lamine naozaj len pár dier. Nové vŕtacie 
puzdro tiež umožňuje použiť rôzne priemery 
kolíkovacích HM tvrdokovových vrtákov od 3 do 12 
mm s priemerom stopky 8 mm.

IGM Vŕtacie vreteno s predĺženým zdvihom FKP102 je určené 
pre vŕtanie otvorov s univerzálnymi vŕtacími šablónami FKP656 
a FKP900. Vreteno FKP102 má predĺžený zdvih o 10 mm oproti 
štandardnému vŕtaciemu vretenu, celkový zdvih je 45 mm 
a umožňuje použiť kolíkovacie vrtáky celkovej dĺžky 70 mm. 
Vŕtacie puzdro je vhodné pre vŕtanie nepriechodných alebo 
priechodných otvorov pre kolíky a konfirmáty, kde je nutné 
použiť predĺžené kolíkovacie vrtáky.

Jedinečné vŕtacie puzdro nahradzuje už značne zastaralý systém kalených 
oceľových puzdier a lacných oceľových vrtákov, ktoré vydržia ostré v lamine 
naozaj len pár dier.  
Vŕtacie puzdro umožňuje použiť rôzne priemery kolíkovacích HM tvrdokovových 
vrtákov s priemerom od 3 do 12 mm s priemerom stopky 8 mm a vybrúsenou 
upínacou ploškou. Vedenie vretena v dvojitom ložiskovom vedení zaisťuje presný 
a bezproblémový chod. Vďaka upínacej stopke 9 mm vŕtacie vreteno môžete 
upnúť do ľubovoľnej vŕtačky alebo aku vŕtačky.

Krúžok na ľahké spájanie na kolíky dĺžky 35 mm (vŕtanie 15 mm do plochy a 26 mm do hrany). 
Hĺbku vŕtania zmeníte počas jednej sekundy!  
Dorazový krúžok spoločne s vŕtacím puzdrom FKP101 slúži k jednoduchému vŕtaniu otvorov do 
nábytkových dielcov. Jednoduchým a rýchlym odobratím alebo nasadením zmeníte nastavenie 
vŕtacej hĺbky o 6 mm. Dômyselný a pritom jednoduchý systém zrýchľuje a pomáha pri výrobe 
kolíkových spojov. Krúžok je súčasťou balenia vŕtacej šablóny FKP656-set a FKP900-set.

Obsah balenia:  
•  Vŕtacie vreteno  
•  Inbus pre nastavenie hĺbky a upnutia vrtáka  
•  Centrovací kolík 5 a 7 mm

IGM FKP656 Vŕtací prípravok sada 656mm + ZDARMA 100 ks kolíkov 8x35 mm

IGM Krúžok pre vŕtanie 15mm do plochy 
pre FKP101, FKP102

IGM Vŕtacie vreteno pre vŕtacie 
prípravky FKP656 a FKP900

IGM Vŕtacie vreteno s predĺženým 
zdvihom pre FKP656 a FKP900

Typ FKP656

Odporučené použitie Remeselník

Max. šírka dielca na jedno upnutie 656 mm

Max. šírka dielca neobmedzené

Hrúbka dosky 18 - 45 mm

Pre kolíky D 8 mm

Pre konfirmáty (40 - 60) D 5; 7 mm

Rozstup dier 32 mm

Počet dier 2 x 20

Fazetka (presah dielcov) 0,5 mm

Prípravok položíte 
na dosku, opriete o doraz 
a upnete uťahováky. 
Nastavíte hĺbku vŕtania 
a upnete vŕtacie puzdro 
do Vašej vŕtačky. Vyvŕtate 
otvory do plochy.

Prípravok upnete 
na druhý dielec, 
dorazíte na doraz 
a nastavíte hĺbku 
vŕtania. Vyvŕtate 
otvory do hrany.

Presnosť a jednoduchosť pri vŕtaní kolíkov.  
Vŕtací prípravok automaticky vytvára presný rohový spoj s fazetkou 0,5 mm. Koncové dorazy 
prípravku zaisťujú zarovnanie spájaných dielcov z prednej alebo zadnej strany.

•  Pre kolíkovanie korpusu.  
•  Pre spájanie na konfirmáty.  
•  Možnosť upnutia vrtákov rôznych priemerov.  
•  Rozstup otvorov 32 mm.

Sada obsahuje:  
•  Vŕtací prípravok 656mm s 4 upínacími pätkami  
•  Vŕtacie vreteno FKP101 pre kolíkové spoje  
•  Krúžok pre rýchlu zmenu hĺbky o 15 mm (pre kolíky 35 mm)  
•  Kolíkovací vrták HM D8x30 S8  
•  Centrovací kolík 8 mm, inbus pre vŕtacie puzdro  
•  100 ks kolíkov 8x35mm

Vŕtanie konfirmátov
Vďaka voliteľnému priemeru vrtákov je možné vŕtať 
otvory pre konfirmáty alebo kombinovaný spoj kolíkov a 
konfirmátov. Pre výrobu spojov na konfirmáty bude treba 
dokúpiť vŕtacie vreteno FKP102 (voliteľné príslušenstvo), 
ktoré má predĺžený chod a dokáže upnúť kolíkovací vrták s 
dĺžkou 70 mm. Konfirmáty sa vŕtajú rovnakým spôsobom 
ako kolíky, a to na dve operácie. Prvé je vŕtanie otvorov do 
plochy, ktoré sú priechodné a s priemerom 7 mm. Ďalej 
podľa dĺžky používaného konfirmátu (rozmedzie je 40-60 
mm) sa vŕtajú otvory do hrany s priemerom 5 mm. Vďaka 
rozdeleniu vŕtania na dve operácie je možné jednoducho 
vyrábať kombinovaný spoj s kolíkmi a konfirmátmi. V 
tomto prípade odporúčame používať viac vŕtacích vretien s 
jednotlivými kolíkovacími vrtákmi. Výroba spojov je rýchla a 
presná, s profesionálnym efektom.

Náhradné vŕtacie 
vreteno FKP101

Krúžok pre vŕtanie 
15mm do plochy

Kolíky aj konfirmáty je možné vyrábať jednoduchou 
výmenou vrtákov vo vŕtacom puzdre.

Vŕtacie vreteno nahradzuje už 
značne zastaralý a namáhavý 
systém kalených oceľových 
puzdier a lacných oceľových 
vrtákov, ktoré vydržia ostré v 
lamine naozaj len pár otvorov.

Do prípravku je možné upnúť materiál šírky od 18 až do 
45 mm, čo oceníte zvlášť pri práci s masívnym drevom. 
Stredy otvorov sú vo vzdialenosti 9 mm od vnútornej hrany 
prípravku. Jedinečné vŕtacie vreteno umožňuje použiť rôzne 
priemery kolíkovacích HM vrtákov s priemerom od 3 do 12 
mm. Vďaka jednoduchej zmene priemerov vrtákov môžete 
vŕtať otvory nielen pre kolíky, ale aj pre konfirmáty, úchytky, 
NK pánty, pre podpery políc, pre vŕty a euro skrutky.

Univerzálny vŕtací prípravok je určený pre presné a produktívne ručné kolíkovanie nábytkových dielcov. 
Docielite vysokú presnosť a produktivitu práce. Jednotlivé pozície dier sú konštruované s rozstupom 
32 mm, čo zodpovedá štandardnej euro norme pre strojné kolíkovanie dielcov. Prípravok je určený pre 
použitie s našimi kolíkovacími vrtákmi s HM tvrdokovovým britom, ktoré sú upnuté vo vŕtacom puzdre 
rovnakým spôsobom ako v kolíkovačke.

Náhradné vŕtacie 
vreteno FKP101

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada FKP 656 FKP656-set 158,00 189,60
Náhradná prídavná pätka FKP200 21,47 25,77
Vreteno pre vŕtacie prípravky FKP101 26,66 32,00
Vreteno s predĺženým 
zdvihom FKP102 31,62 37,95

Kolíkovací vrták HM D3x18 S8 C30603021 13,47 16,17
Kolíkovací vrták HM D5x30 S8 C30605011 9,35 11,22
Kolíkovací vrták HM D5x40 S8 C30705011 9,93 11,92
Kolíkovací vrták HM D7x43 S8 C36807011 13,77 16,53
Kolíkovací vrták HM D8x30 S8 C30608011 10,39 12,47
Krúžok pre vŕtanie 15mm 
do plochy FKP101-8 2,39 2,87

FKP101-8

FKP101

NK pánty, pre podpery políc, pre vŕty a euro skrutky.

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 Vŕtacia šablóna sada 900mm + ZDARMA 100 ks kolíkov 8x35

Typ FKP900

Odporučené použitie Remeselník

Max. šírka dielca na jedno upnutie 900 mm

Max. šírka dielca neobmedzené

Hrúbka dosky neobmedzené

Pre kolíky D 8 mm

Rozstup dier 32 mm

Počet dier 26

Pre nosiče políc D 3 mm, D 5 mm

Pre NK závesy
D3 mm na skrutky, 

D5 mm na euro skrutky

Pre skrutky úchytiek D 4 mm

Práca so šablónou je veľmi rýchla. Nastavíte hĺbku vŕtania a 
upnete vŕtacie puzdro do Vašej vŕtačky. Prípravok položíte 
na dosku, opriete o dorazy a upnete svorkami, alebo len 
pevne pridržíte druhou rukou. Vďaka kolíkovaciemu vrtáku s 
vodiacim hrotom a predrezmi, vyvŕtate otvory ľahko, presne 
a bez ostrapkov na okraji otvoru. Je to jednoduché a veľmi 
rýchle.

Vŕtanie úchytiek
Vŕtanie otvorov pre úchytky je rýchle a presné. Vďaka širokej 
ponuke otvorov pre dorazy a vďaka rozstupu 32 mm medzi 
otvormi pre vŕtacie puzdro v prvom rade vytvoríte presné otvory 
ako v dielni, na montáži, tak aj na závesných dvierkach. Po 
zasadení dorazov do šablóny a umiestnení na dvierka vyvŕtate 
otvory v požadovanom rozstupe, ktorý vychádza z európskej 
normy 32 mm (rozstup skrutiek je násobkom 32 mm). Pre ľahké 
vŕtanie otvorov pre úchytky pravostranných aj ľavostranných 
dvierok je šablóna vybavená zrkadlovo rovnakými otvormi pre 
dorazy. Pre vŕtanie sa používa vrták s priemerom 5 mm.

Otvory pre NK pánty
Podľa typu NK pántu, ktorý používate, zvoľte príslušnú 
zostavu otvorov (rozstup skrutiek a posunutie na stred 
misky, napríklad 45/9mm) a zvoľte priemer vrtáka pre 
skrutky alebo euro-skrutky. Po zasadení dorazu do šablóny 
a umiestnení na dielec vyvŕtate otvory, stred misky pántu 
si označte hrotom. Otvor pre NK pánt dovŕtate sukovníkom 
po odobratí šablóny z dielca. Takto vytvorené otvory sú 
vďaka šablóne v presnom rozstupe, presne do uhla a v 
požadovanej vzdialenosti 3-6 mm od kraja.

Otvory pre nosiče políc
Pre vŕtanie podpier políc používajte hlavnú radu otvorov 
v rozstupe 32 mm. Dorazy Vám pomôžu šablónu presne 
zauhlovať a umiestniť do požadovanej vzdialenosti od kraja. 
Otvory pre podpery vyvŕtajte v priemeru 3 alebo 5 mm, podľa 
používaného typu. Veľkou výhodou je možnost vyvŕtať viac 
otvorov v jednej rade na jedno upnutie prípravkom. Šablóna 
je ideálna pomôcka pri montážach a tiež vo výrobe.

Sada obsahuje:  
•  Vŕtacia šablóna na vŕtanie do plochy  
•  Sada dorazov pre vymedzenie na dielci  
•  Sada dorazov pre dlhé spoje  
•  Značiaci hrot pre NK závesy  
•  Vŕtacie vreteno FKP101  
•  Krúžok pre rýchlu zmenu hĺbky o 15 mm 
(pre kolíky 35 mm)  
•  Kolíkovací vrták HM D5x30 S8  
•  100 ks kolíkov 8x35mm

Pre kolíkovanie do plochy

Kolíkovacia šablóna do plochy má integrované 
šablóny pre podpery políc a NK pántov.

•  Pre kolíkovanie do plochy.  
•  Otvory pre konfirmáty do plôch.  
•  Pre nosiče políc.  
•  Pre vŕtanie úchytiek.  
•  Pre NK závesy (Hettich, Blum, Mepla, Grass a ďalšie).

Vŕtacie vreteno nahrádza už značne zastaraný 
a namáhavý systém kalených oceľových 
puzdier a lacných oceľových vrtákov, ktoré 
vydržia ostré v lamine naozaj len pár der.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada FKP 900 FKP900-set 137,00 164,40
Náhradné vŕtacie vreteno FKP101 26,66 32,00
Náhradné vreteno s 
predĺženým zdvihom FKP102 31,62 37,95

Kolíkovací vrták HM 
D3x18 S8 C30603021 13,47 16,17

Kolíkovací vrták HM 
D5x30 S8 C30605011 9,35 11,22

Kolíkovací vrták HM 
D8x30 S8 C30608011 10,39 12,47

Krúžok pre vŕtanie 15mm 
do plochy FKP101-8 2,39 2,87

Jednoduchosť a rýchlosť – ľahké 
spracovanie celého korpusu

Univerzálna vŕtacia šablóna je určená pre presné a produktívne ručné kolíkovanie nábytkových dielcov do 
plochy s Euro rozstupom 32 mm, pre vŕtanie otvorov nosičov políc s priemerom 3 a 5 mm, pre vŕtanie otvorov 
pre úchytky, pre vŕtanie a značenie otvorov pre NK pánty. FKP900 obsahuje šablóny pre predvŕtanie  ier 
najpoužívanejších NK pántov. So šablónou FKP900 zhotovíte otvory pre Euro skrutky či skrutky podložiek pántov 
na korpusovom dielci, a tiež predvŕtate otvory pre pánty na dvierkach vrátane označenia stredu misky NK pántu. 
S FKP900 docielite vysokú presnosť a produktivitu práce ako v dielni, tak aj na montáži. Šablóna je určená pre 
použitie s vŕtacím vretenom FKP101, do ktorého je možné upnúť vrtáky rôznych priemerov od 3 do 12 mm.

IGM Fachmann M990 
Spojovací kolík bukový

Drevené kolíky sú vyrobené z triedeného 
bukového dreva, v ktorom sa vlhkosť pohybuje 
v rozmedzí 8–11 %. Ručné triedenie spojovacích 
kolíkov garantuje maximálnu kvalitu kolíkov. 
Určené pre spájanie nábytkových dielcov z 
veľkoplošných materiálov alebo masívneho 
dreva.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

100 ks 8x35mm M990-01081 1,24 1,49
850 ks 8x35mm M990-01082 4,70 5,64

Titebond Original 
Lepidlo na drevo 
D2 D2

EN 204

Objem Kód € bez DPH € s DPH

237 ml 123-5063 3,33 4,00
946 ml 123-5065 8,32 9,99
3,78 l 123-5066 22,01 26,42
18,92 l 123-5067 104,20 125,04

IGM Fachmann 
Rýchloupínacia svorka

Profesionálna robustná svorka 
Fachmann s upínacou silou až 
140 kg. Možnosť sťahovania a 
rozpínania. Robustné plastové 
čeľuste s gumovými koncami.

Rozmery Kód € bez DPH € s DPH

15 cm M980-03015 16,81 20,18
30 cm M980-03030 17,16 20,60
45 cm M980-03045 17,66 21,20
60 cm M980-03060 19,27 23,13

SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ
www.youtube.com/igmfachshop
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•  CMT vŕtací prípravok Pocket-Pro je určený pre rýchle, jednoduché a presné 
spájanie nábytku, korpusov a rámov.  
•  Umožňuje tvoriť pevné, slepé spoje v doskách s hrúbkou 12,7–40 mm, a to 
všetko s neuveriteľnou rýchlosťou a presnosťou.

Hlavnou výhodou vŕtacieho prípravku Pocket-Pro je unikátne lisované telo 
s tvrdenými vŕtacími puzdrami a dvojdielna zámková konštrukcia. Posunom 
hore a dole jednoducho nastavíte hrúbku vŕtaného materiálu na stupnici 
po 1,6 mm, bez toho aby ste museli vyvrtávať testovacie otvory, či čokoľvek 
merať. Ak už máte skúsenosť s podobnými vŕtacími prípravkami, potom vám 
niektoré vlastnosti prídu známe, Pocket-Pro však ponúka mnohé ďalšie výhody. 

Súčasť balenia:  
•  Vŕtací prípravok  
•  Vrták D9,5 d3,8 S=9,5 mm  
•  Hĺbkový doraz D9,5 mm  
•  Bit štvorhranný 152 mm  
•  Sada skrutiek 30 ks - L31,7 mm

CMT Spojovací prípravok Pocket-Pro

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Vŕtací prípravok CPPJ-002 88,08 105,70
Vrták D9,5 d3,8 S=9,5 L132 C51500151 25,16 30,20
Hĺbkový doraz D9,5 C54109500 3,50 4,20
Bit štvorhranný 152mm C99950508 4,35 5,22

Voliteľné príslušenstvo: Kód € bez DPH € s DPH

CMT Čelná svorka C99950506 12,24 14,69
Sada skrutiek 500 ks - L31,7mm C990101X500 12,54 15,05
Sada skrutiek 500 ks - L38,1mm C990103X500 13,93 16,72

Hĺbkový doraz D9,5
Vrták D9,5

Vŕtací 
prípravok

Bit štvorhranný 
152mm

Sada skrutiek

Čelná svorka

Napríklad:  
•  Niektoré prípravky vyžadujú rozobratie, v prípade nastavenia inej hrúbky 
obrobka. Pocket-Pro stačí len posunúť hore, či dole po stupnici od 12,7 až po 
40 mm a tak nastaviť požadovanú hrúbku spájaného materiálu. •  Iné prípravky 
vyžadujú neustále upravovanie hĺbkového dorazu pre rôzne druhy spojov. 
Pocket-Pro od CMT umožňuje vykonávať rôzne zmeny, zatiaľ čo zanechá doraz v 
tej istej pozícii vrtáka.  
•  Navyše s Pocket-Pro systémom od CMT môžete rýchlo upraviť umiestnenie 
otvoru pre skrutku voči hrúbke obrobka a tým vytvoriť silnejší spoj pomocou 
dlhších skrutiek, alebo tiež nechať viac materiálu v spoji.  
•  Pozrite sa na Pocket-Pro systém ešte dnes. Ponúka jednoduchosť pre 
začiatočníkov a presnosť pre profesionálov. Pocket-Pro je celosvetovo 
najuniverzálnejší prípravok pre tvorbu slepých spojov.

IGM Spojovací prípravok Pocket 
pre 6, 8 a 10 mm drevené kolíky

Spojovací prípravok Pocket je určený pre výrobu neviditeľných 
spojov na kolíky. Vymeniteľné kalené puzdrá umožňujú 
vŕtanie nepriechodných otvorov priemeru 6, 8 a 10 mm 
podľa priemeru hláv používaných skrutiek. Prípravok je 
možné použiť samostatne alebo zakomponovať do vlastného 
vŕtacieho systému. Pri samostatnom používaní prípravku 
je potrebné prípravok upnúť svorkou na vŕtaný dielec. Pre 
presné vŕtanie odporúčame použiť hĺbkový doraz na vrták. 
Pri vŕtaní hlbších otvorov je možné použiť drevený kolík pre 
uzatvorenie vyvŕtaného otvoru. S prípravkom môžete ľahko a 
rýchlo vytvárať presné a pevné skrutkové spoje.

•  Tri veľkosti puzdra.  
•  Telo prípravku z ľahkej zliatiny.  
•  Možnosť umiestniť do vlastného 
vŕtacieho systému.

Spojovací prípravok Pocket

Pevné vŕtacie puzdrá s meniteľným rozstupom 29–63 mm. 
Použitie na drevo, MDF, preglejku a latovky. Spoj je možné 
ihneď používať, po zlepení a zaskrutkovaní. Šetrí čas. 
Nepotrebujete už žiadne svorky.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pocket jednoduchý 125-868549 7,47 8,97
Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pocket 102-PH/JIG 93,08 111,70

Spojovací prípravok je určený pre rýchle a presné spojenie 
dreva a preglejky.

Sada skrutiek 7x30 mm 
500 kusov, štandard

Vrták D9,5mm L180 mm 
pre Pocket Jig

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Vrták D9,5mm pre 
Pocket Jig 102-PH/DRILL/95Q 20,74 24,89

Sada skrutiek 7x30mm 
pre Pocket Jig 102-PH/7X30/500 15,47 18,57

Sada skrutiek 7x30mm 
500 kusov, hrubý závit 102-PH/7X30/500C 19,77 23,73

Technické parametre:  
•  Min. hrúbka materiálu: 16 mm  
•  Max. hrúbka materiálu: 38 mm  
•  Min šírka materiálu: 38 mm  
•  Rozstup otvorov: 29-63 mm  
•  Priemer vrtáka: 9,5 mm  
•  Skrutky: 7x30 mm



STOLÁRSKE PRÍPRAVKY A PRÍSLUŠENSTVO

255
Uvedené ceny sú cenníkové.
Farba produktov sa môže líšiť.     02/208 390 30 www.igm.sk

•  Veľmi kvalitná wolfrámová oceľ.  
•  Pružina pre navrátenie dláta.  
•  Čisté vysekanie rohov.

IGM Rohové dláto

IGM rohové dláto je určené pre ľahké dočistenie rohov po frézovaní 
a vytvorení pravého uhla v plytkom dlabe pre záves. Vysoko kvalitná 
wolfrámová oceľ rohového dláta je ostrená smerom do stredu 
frézovania. Pružina zabezpečuje navrátenie dláta do hornej polohy, 
aby bolo dláto hneď pripravené k ďalšiemu použitiu. Konštrukcia 
rohového dláta je úplne ideálna pre vysekanie zaobleného rohu v 

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Rohové dláto 125-282403 5,58 6,70

IGM Kolíkovací prípravok 
30 mm pre D 6, 8 a 10 mm

Celý článok na 
www.igm.sk

•  Ľahká výroba kolíkových spojov.  
•  Výroba spojov tvaru E, L a T.  
•  Ľahký a rýchly systém vycentrovania na dielci.  
•  Tri priemery otvorov v jednom.

IGM základný kolíkovací prípravok je vďaka svojmu jednoduchému použitiu určený prevažne 
pre kutilov. S prípravkom spojíte dielce do tvaru E, L a T na kolíky veľkosti 6, 8 alebo 10 mm. 
Centrovacie tŕne prípravku vycentrujú otvor až v 30 mm hrubom dielci. Madlo prípravku 
umožňuje ľahkú manipuláciu a pridržanie pri vŕtaní. Prípravok pridržte na dielec, vrták umiestnite 
do kaleného oceľového puzdra prípravku a vyvŕtajte požadovaný otvor na dielci. Pre uľahčenie 
práce môžete použiť sadu značiacich hrotov a hĺbkový doraz na vrtáku. Jednou z výhod oproti 
iným vŕtacím prípravkom je to, že s vycentrovaním otvoru nebudete mať žiadnu prácu..

Máte chuť naučiť sa 
spájať nábytkové dosky? 
Potrebujete opraviť starú 
skrinku alebo prerobiť 
novú? Poradíme vám, 
ako sa dá s lacným 
prípravkom urobiť 
kolíkový spoj, ktorý vás 
nebude stáť veľké peniaze 
a poradí si s ním každý.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Kolíkovací prípravok 125-508819 10,35 12,42

STOLÁRSKE PRÍPRAVKY A PRÍSLUŠENSTVO

IGM základný kolíkovací prípravok je vďaka svojmu jednoduchému použitiu určený prevažne 
pre kutilov. S prípravkom spojíte dielce do tvaru E, L a T na kolíky veľkosti 6, 8 alebo 10 mm. 
Centrovacie tŕne prípravku vycentrujú otvor až v 30 mm hrubom dielci. Madlo prípravku 
umožňuje ľahkú manipuláciu a pridržanie pri vŕtaní. Prípravok pridržte na dielec, vrták umiestnite 
do kaleného oceľového puzdra prípravku a vyvŕtajte požadovaný otvor na dielci. Pre uľahčenie 

spájať nábytkové dosky? 
Potrebujete opraviť starú 

Ľahký spôsob spájania dosiek kolíkmi. 
Vieme ako na to!

smere k vybratiu pre pánt. Dláto jednoducho umiestnite do vyfrézovaného dlabu, 
udrite naň kladivom alebo palicou, a potom odpady plochy odrežte nožom alebo 
dlátom. Rohové dláto zaručuje vždy dokonale ostrý roh.

JET JRT-1 Frézovací stolík
Frézovací stolík pre presné frézovanie stopkovými frézami väčších priemerov. Je 
vybavený bezpečnostným vypínačom s možnosťou pripojenia hornej frézky s 
výkonom až 1600 W.  
Súčasťou stolíka je pravé a ľavé rozšírenie stola na dĺžku 1030 mm, frézovacie 
pravítko s ochranným odklopným krytom, prítlačný doraz a pokosové pravítko. 
Stolík je určený pre umiestnenie na stôl alebo podstavec.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Frézovací stolík 121-JRT-1M 97,89 117,47

Typ JRT-1

Odporučené použitie Domáci majster

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

Rozmery stola zo zliatiny 610 x 360mm

Predĺženie pracovnej plochy 
predné a zadné

210 x 360mm

Rozmery frézovacieho pravítka 540-610 x 75mm

Maximálny priemer frézy pod 
stolíkom

50mm

Odsávanie 70mm (57mm)

Dĺžka x šírka x výška 1030 x 360 x 410mm

Hmotnosť 10 kg

Frézovacie stolíky

Horní frézky str. 75 
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CMT Industrio Frézovací stolík

Profilovacia vložka do pravítka, ktorá 
eliminuje ostrapy materiálu
(Obj. kód: C99950210)

Uhlové posuvné pravítko v čiernej farbe
(Obj. kód: FRT2-999)

Hliníkové krúžky (D103-69, 5 mm) 
pre CMT7E (Obj. kód: C99950118)

Centrovacie zariadenie pre 
presné vycentrovanie frézky
(Obj. kód: C99950234)

Štandardná výbava

Štandardná výbava

Štandardná výbava
Štandardná výbava

Štandardná výbava
Voliteľná výbava

Ochranný kryt pre voľné frézovanie
(Obj. kód: C99950106)

INDUSTRIO je frézovací stolík určený pre každodenné profesionálne použitie. 
Konštrukcia stola umožňuje upnúť nástroje najviac priemeru 89 mm. Je 
rozdelený na tri časti, ktoré môžu byť zakúpené samostatne. Veľkou výhodou 
je vložená výškovo nastaviteľná upínacia doska frézky z tvrdeného plastu. 
Na doske stola je integrovaný profil s dvoma T-drážkami pre presné vedenie 
príslušenstva alebo Vami vyrobenej posuvnej šablóny.

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

CMT INDUSTRIO stolík obsahuje všetky zobrazené komponenty okrem:  
•  Elektrického STOP vypínača  
•  Zahnutého kľúča pre hornú frézku  
•  Zobrazenia stopkovej frézy  
Tieto produkty je potrebné objednať samostatne.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Frézovací stolík INDUSTRIO C99950001 640,00 768,00
Podstavec stolíka z lamina C99950103 179,00 214,80
Doska stolíka komplet C99950109 296,00 355,20
Pravítko stolíka komplet C99950110 286,00 343,20
Profilovacia vložka do pravítka C99950210 9,74 11,69
Ochranný kryt pre voľné frézovanie C99950106 12,89 15,47
Uhlové pravítko FRT2-999 13,35 16,02
Prítlačný hrebeň FRT2-998 10,31 12,38
Hliníkové krúžky 103 - 69,5 mm C99950118 115,35 138,42
Centrovacie zariadenie C99950234 5,20 6,24
Elektrický STOP vypínač FRT2-997 52,70 63,24

CMT Frézovací stolík
•  Ľahká stabilná konštrukcia.  
•  Pravítko a prítlaky v základnej výbave.  
•  Upnutie všetkých typov frézok.  
•  Veľká pracovná plocha.

CMT frézovací stolík bol navrhnutý pre remeselníkov a kutilov, ktorým vyhovuje štandardné 
prevedenie pracovného vybavenia. Frézovací stolík rozširuje využitie a možnosti ručných frézok. 
Vďaka skúsenostiam značky CMT ponúka frézovací stolík ideálnu kombináciu ceny a úžitkových 
vlastností. Pracovnú plochu tvorí MDF laminátová doska s veľkosťou 80x60x2,5 cm. Pohodlnú 
pracovnú výšku 90 cm zaisťuje stojan z pevnej ocele s výškovo nastaviteľnými nohami. Stredová 
doska je pripravená pre upnutie a využitie CMT horných frézok. Dajú sa však upnúť všetky frézky 
ľubovoľných značiek a modelov na trhu.

•  Odporučené použitie: Remeselník  
•  Rozmery pracovnej plochy: 800x600 mm  
•  Rozmery frézovacieho pravítka: 840-900x75 mm  
•  Maximálny priemer frézy pod stolíkom: 95 mm  
•  Odsávanie: 57 mm  
•  Rozmery (DxŠxV): 900x600x1000 mm  
•  Hmotnosť: 26,5 kg

Súčasť balenia:  
•  Stredová doska s redukčnými krúžkami - C99911033  
•  Priehľadné bezpečnostné krytky - C99911006  
•  Horný prítlak materiálu - C99911008  
•  Prítlačný hrebeň - C99911009  
•  Uhlové pravítko - C99911010

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Frézovací stolík C99911000 377,00 452,40

Horné frézky str. 75 
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IGM Univerzálna priehľadná 
frézovacia doska

Do niektorých typov horných frézok nie je možné priamo 
upnúť kopírovací krúžok. Pokiaľ je frézovacia doska pripevnená 
k základni frézky, umožňuje upnutie našich kopírovacích 
krúžkov pre všetky typy frézok. Krúžky využijete pre cinkovacie 
prípravky FD300 a FD600, šablónu pre spoje kuchynských 
dosiek FK650, či pre kopírovanie Vašimi šablónami.

Univerzálna frézovacia doska je vyrobená z priehľadného 
PETG plastu s priemerom 170 mm. Otvory pre upnutie sa dá 
jednoducho a rýchlo prevŕtať a dosku pripevniť k základni 
frézky. Je určená pre akýkoľvek typ hornej frézky.

IGM Kopírovací krúžokKopírovacie krúžky sú určené 
pre presné vedenie hornej 
frézky pozdĺž šablóny, pre 
použitie u cinkovacích 
prípravkov a tiež pri 
frézovaní so šablónou na 
spoj kuchynských dosiek. 
Montujú sa do univerzálnej 

IGM Prítlačný hrebeň ABS pre 
frézovacie stolíky

Použitie pri pritlačení dielca k frézovaciemu pravítku alebo 
stolu počas frézovania na frézovacom stolíku. Zabraňuje 
odhodeniu obrobku frézou.

IGM Uhlové pravítko 
pre frézovacie stolíky

Pre perfektné 
nastavenie uhla pri 
frézovaní. Rozsah ± 
60 stupňov. Možnosť 
posuvu v hliníkovej 
drážke. Vybavené 
dorazom.

nastavenie uhla pri 
frézovaní. Rozsah ± 
60 stupňov. Možnosť 
posuvu v hliníkovej 
drážke. Vybavené 

IGM Bezpečnostný elektrický 
stop vypínač 230V pre 
frézovacie stolíky

Poskytuje ľahký a rýchly prístup k vypnutiu, či zapnutiu Vašej 
frézky pri frézovaní. Vypínač sa dá pripevniť priamo na nohu 
frézovacieho stolíka alebo na iné vhodné miesto.

IGM Frézovacia doska 
plastová 306x229x6 mm, 
otvor D30-66-98 mm

Frézovacia doska je nepredvŕtaná a je vyrobená z 6mm 
hladkého a tvrdého kartitu v čiernej farbe. Je vybavená 
štyrmi vyrovnávacími skrutkami pre nastavenie do roviny 
s frézovacím stolíkom. Dodávaná s dvomi vymeniteľnými 
krúžkami pre upnutie stopkových fréz s priemerom do 30 
mm, do 66 mm a maximálne 98 mm. Pomocou priloženého 
kopírovacieho kolíka môžete voľne frézovať akékoľvek tvary. 
Rozmery stredovej dosky sú 306x229x6 mm. Pre upnutie 
frézky je nutné do dosky vyvŕtať upínacie otvory pre skrutky. Táto frézovacia doska poskytuje pevnú, stabilnú a 

všestrannú plochu pre upnutie Vašej hornej frézky do Vami 
vyrobeného frézovacieho stolíka, dosky, ponku či hoblice.

mm, do 66 mm a maximálne 98 mm. Pomocou priloženého 
kopírovacieho kolíka môžete voľne frézovať akékoľvek tvary. 
mm, do 66 mm a maximálne 98 mm. Pomocou priloženého 
kopírovacieho kolíka môžete voľne frézovať akékoľvek tvary. 

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Frézovacia doska FRT2-114 25,81 30,98

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Elektrický STOP vypínač FRT2-997 52,70 63,24

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prítlačný hrebeň FRT2-998 10,31 12,38

Popis Kód € bez DPH € s DPH

S=8 a 12 mm FRB170 20,43 24,52
S=6,35 a 12,7 mm FRB171 22,90 27,48

Popis Kód € bez DPH € s DPH

D 7,8 x 4 mm FGB078-02 7,89 9,47
D 11,1 x 4 mm FGB111-03 7,89 9,47
D 15,8 x 4 mm FGB158-04 7,89 9,47
D 20 x 5 mm FGB200-01 7,89 9,47
D 22 x 4 mm FGB220-00 7,89 9,47
D 30 x 6 mm FGB300-01 7,89 9,47
D 40 x 6 mm FGB400-01 7,89 9,47

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Uhlové pravítko FRT2-999 13,35 16,02

frézovacej dosky FRB. Sú presne sústružené z kvalitnej ocele 
a pozinkované. Vonkajší upínací priemer je 60 mm, dva 
otvory s rozstupom 50 mm pre upnutie skrutky M5.

Príslušenstvo pre stolíky a frézky

Frézovacie pravítko 
Varijig 915 mm

Nastaviteľné pravítko umožňuje ľahké frézovanie alebo 
delenie pomocou hornej frézky, či okružnej píly. Nastavenie 
uhla od 25–155°. Prednastavené uhly 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 
135° a 150° zaručujú perfektnú presnosť. Pracovná dĺžka 
v 90° je pre hornú frézku 915 mm a pre okružnú pílu 780 
mm. Presnosť práce +/- 0,2° (závisí od presnosti nastavenia 
nulového bodu). Pre presné vedenie pozdĺž pravítka je 
dôležité zabezpečiť ho aspoň tromi svorkami k pracovnej 
doske.

Nastavenie uhla od 25-155°

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Varijig - 915mm 102-VJS/AG/36 80,81 96,98

IGM Uhlové pravítko pre stroje s T-drážkou
•  Nastaviteľná zarážka na 90° a +/- 45°.  
•  Telo z hliníkovej zliatiny.  
•  Ľahké a rýchle rezanie presného skosenia.  
•  Vhodné pre všetky pracovné stoly so štandardnou 
T-drážkou 19x9,5 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Uhlové pravítko 146-1001 16,70 20,04

Toto uhlové pravítko z hliníkovej zliatiny sa hodí pre 
ľubovoľný stroj alebo frézovací stolík vybavený štandardnou 
T-drážkou 19x9,5 mm. Upínacia aj oporná plocha pravítka 
je kvalitne ofrézovaná pre precízne použitie. Uhlovo 

nastaviteľný systém je vybavený nastaviteľnou zarážkou 
na 90° a +/- 45°. Rýchle nastavenie uhlu zaisťuje 

jednoduchý nonius. Pojazdová tyč je vyrobená z 
ocele s povrchovou úpravou. Po nastavení na vašom 
stroji poskytne obrobku pevnú oporu a môžete 
rezať presné pokosové spoje. K uhlovému pravítku 

možno upnúť posuvné hliníkové pravítko vybavené 
T-drážkou alebo Vami vyrobenú oporu z dreva alebo 

MDF. Výborný upgrade Vášho staršieho stroja.

•  Rozmery (DxŠxV): 46x15x15 cm  
•  Rozmery balenia (DxŠxV): 53x17x5 cm  
•  Hmotnosť: 1,1 kg

€ bez DPH € s DPH

16,70 20,04

•  Rozmery balenia (DxŠxV): 53x17x5 cm 

frézovacie stolíky
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CMT Kopírovacie puzdro 
so špirálovou frézou 
3,2 mm HWM

CMT PTC-1 Prípravok pre bezpečné 
frézovanie malých kusov

Profesionálne a krásne vykladanie drevom nie je také ťažké, 
ako sa zdá. S CMT sadou je to v skutočnosti jednoduché. K 
vytvoreniu zahĺbenia v ploche dreva a kusu pre vloženie 
treba zložiť a znova nasadiť malú objímku z kopírovacieho 
puzdra. Ideálne pre výrobu hračiek, hlavolamov, nápisov a 
ostatných dekoračných prác.  

Špirálovú frézu použite pre MDF a tiež pre prírodné drevo. 
Inštrukcie pre správnu manipuláciu so sadou sú priložené 
v balení.

Manipulovať s malými obrobkami na frézovacom 
stolíku je často krkolomné a pre vaše prsty 
nebezpečné. Prípravok CMT CPTC-1 pevne zaisťuje 
menšie obrobky počas frézovania a zároveň chráni 
vaše prsty. Silikónové protišmykové rukoväte 
zaručujú pohodlné ovládanie prípravku, vďaka 
čomu zvyšujú presnosť a pohodlnosť vašej práce.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Kopírovacie puzdro C89905100 40,20 48,24

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prípravok CPTC-1 39,00 46,80

CMT Frézovacia základňa 
priehľadná pre CMT7E a CMT8E
Univerzálna frézovacia základňa je určená pre jednoduché 
upnutie kopírovacích puzdier na hornú frézku. Pripevňuje 
sa k základni hornej frézy, k čomu využijete predpripravené 
otvory (frézky CMT7E a CMT8E) alebo si vytvoríte otvory 
podľa vlastnej frézky. Puzdrá majú podobnú funkciu 
ako kopírovacie krúžky a sú vhodné na výrobu hračiek, 
hlavolamov, nápisov a ostatných dekoračných prác.  

Frézovacia základňa je vyrobená z priehľadného PETG plastu 
s priemerom 180 mm. Otvory v doske sú pripravené na 
upnutie k hornej frézke CMT7E a CMT8E.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Frézovacia základňa C89900002 34,24 41,09
IGM základňa FRB170 20,43 24,52

CMT sada siedmich kopírovacích puzdier rozširuje 
možnosti prác s Vašou hornou frézkou. Ideálne pre prácu so 
šablónami, akými sú výroba rybinových spojov, frézovanie 
schodíkov, zádlabov pre pánty, či zámky a ostatné práce.  
 
Tieto kopírovacie puzdra môžete použiť s akoukoľvek 
frézkou s 30mm otvorom osadenia. Upnutie sedí do väčšiny 
najčastejšie používaných frézok. Pre použitie s niektorými 
frézkami je potrebné použiť redukčnú základňu.

CMT TGA Sada 
kopírovacích puzdier

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada puzdier CMT-TGA 48,62 58,35

Súčasť balenia:

Počet (ks) 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Vnútorný priemer (mm) 15,87 16.66 13,49 10,31 8,73 7,14 6,35 poistná matica adaptér

Vonkajší priemer (mm) 20,24 19,05 15,87 12,7 11,11 9,52 7,93 poistná matica

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

Frézovacia základňa 
priehľadná

Drážkovacia fréza

CMT Kopírovacie 
puzdro

Protišmykový 
materiál

Pridržiavacie čapy

Nastaviteľná 
stredná časť

Nastavenie 
strednej časti

Tlačidlo 
pre rýchle 
uvoľnenie

Istiaca skrutka

Kód: C89900002
          FRB170

Kód: C81203211
          C19263011
          C71203011

Kód: C89905100

•  Prípravok je nastaviteľný a jednoducho ovládateľný.  
•  Vhodné pre materiály do maximálnej šírky 216 mm.  
•  Ideálny prípravok pre detailné práce.
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Šablóna je určená pre frézovanie spojov kuchynských pracovných dosiek všetkými typmi 
horných frézok. Systém dômyselného a jasného značenia jednotlivých operácií kompletne 
zjednodušuje a zrýchľuje prácu so šablónou.

•  Tvrdený a odolný materiál, ktorý sa manipuláciou nepoškrabe a nepraskne ako šablóny z 
plexiskla, priehľadných plastov alebo z MDF.  
•  Pre spoje 90° a 45°, vrátane zámkov pre sťahovacie zvierky a zaoblenie rohov.  
•  Extra doraz pre šírku dosiek 600 mm umožňuje okamžité použitie šablóny bez zamerania.  
•  Dodávané s jasným a priehľadným návodom na použitie.

90° spoj kuchynskej dosky 45° spoj kuchynskej dosky

Spoj vyrobíte za 15 minút 
vrátane zamerania.

Nástroje pre prácu so šablónou:  
•  Horná frézka, odporúčame s výkonom 1600 W a viac. S ľahkou a málo výkonnou frézkou budete mať problém s 
dodržaním presnosti a kvality spoja.  
•  Kopírovací krúžok D 30 mm, by mal byť súčasťou každej hornej frézky, pokiaľ ju nemáte, odporúčame našu redukčnú 
dosku FRB170.  
•  Drážkovacia fréza D 12 mm. Správna voľba nástroja je najdôležitejšia, a preto Vám odporúčame jedine presné 
a kvalitné nástroje. Fréza s výmennými žiletkami je vhodná pre dosahovanie presných a čistých spojov s nízkymi 
nákladmi na jeho výrobu. Pre menej časté použitie šablóny odporúčame drážkovaciu frézu so spájkovanými HM nožmi  
•  2 svorky.  
•  3 lamely č. 20.  
•  Tanierová fréza 4 mm alebo lamelovacia frézka.  
•  Sťahovacie svorky dĺžky 120 mm alebo 150 mm.  
•  Lepidlo a silikón, pre tmavé farby dosiek je najlepšie použiť farbené silikóny.

Pre šírky pracovných kuchynských dosiek od 420 do 650 mm.

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

IGM Drážkovacia 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)

Odporúčame tieto nástroje:

IGM Sťahovacia svorka 
pracovných dosiek

IGM FK650 Šablóna pre spoj kuchynských dosiek 650 mm

Oceľové pozinkované 
sťahovacie svorky pre pevné 
stiahnutie kuchynských dosiek.

Šablóna pre spoj kuchynských dosiek

Popis Kód € bez DPH € s DPH

65 mm balenie 10 ks FK659-10065 6,12 7,35
150 mm balenie 10 ks FK659-10150 6,12 7,35
65 mm balenie 200 ks FK659-20065 103,85 124,62
150 mm balenie 200 ks FK659-20150 103,85 124,62

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Šablóna FK650 114,81 137,78
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IGM FD Cinkovacie prípravky

Do niektorých typov horných 
frézok nie je možné priamo 
upnúť IGM kopírovací 
krúžok. Pomocou priehľadnej 
redukčnej dosky FRB170, 
ktorú pripevníte na základňu 
Vašej hornej frézky, presne 
vycentrujete a upnete IGM 
kopírovacie krúžky.  
Kód FRB170.

IGM cinkovací prípravok je určený pre výrobu polokrytých rybinových spojov pomocou horné frézky a stopkovej frézy. Polokryté 
rybinové spoje sa najčastejšie používajú na zásuvkách z masívneho dreva. Vďaka voliteľným šablónam je možné prípravok rozšíriť 
pre výrobu rôznych typov spojov ako sú čapové spoje, otvorené rybinové spoje, ktoré využijete pre výrobu nábytku z masívneho 
dreva, šperkovníc alebo pracovných bední z masívneho dreva. Robustné prítlaky bezpečne upnú aj väčšie dielce. Jednoducho 
upevníte obrobok na telo prípravku, upnete zvolenú šablónu, nastavíte hĺbku frézovania a pomocou kopírovacieho krúžku 
upnutého do horný frézke vyfrézujete zvolený spoj. Cinkovací prípravok je vyrobený v Českej republike.

FD300 aj FD600 obsahuje:  
•  Kompletné cinkovacie zariadenie  
•  12,7mm šablónu pre polokrytý rybinový spoj  
•  Kopírovací krúžok D15,8 4mm  
•  HM Rybinovú frézu D12,7 x 12,7/14° stopka 8 mm  
•  Jasný a prehľadný návod na obsluhu

Parametre:  
•  Priemer kopírovacieho krúžku: 15,8 x 4 mm  
•  Max. priemer základne frézky: 180 mm  
•  Veľkosť spoja: 12,7 mm 14°  
•  Hrúbka obrobku: 11 - 25 mm  
•  FD300 Šírka obrobku: 305 mm  
•  FD600 Šírka obrobku: 610 mm

+ ZADARMO

Cinkovací prípravok

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Cinkovací prípravok - 305mm FD300 117,00 140,40
Cinkovací prípravok - 610mm FD600 204,00 244,80

•  Dve veľkosti prípravku.  
•  Pevné oceľové telo.  
•  Presná šablóna rezaná laserom z 4mm pozinkovaného oceľového plechu.  
•  Masívne držiaky šablóny.  
•  Posuvné dorazy pre jednoduché nastavenie dielov vzhľadom k šablóne (platí pre FD600).  
•  Robustné oceľové prítlaky.  
•  Jednoduché nastavenie a používanie.  
•  Šablóny pre minirybinu, čapový spoj a otvorenú rybinu sú k dispozícii ako príslušenstvo.  
•  Špeciálne úchytné otvory pre umiestnenie dorazov na šablóne.

IGM cinkovací prípravok je určený pre výrobu polokrytých rybinových spojov pomocou horné frézky a stopkovej frézy. Polokryté 

FD300 - maximálna 
pracovná šírka 305 mm

FD600 - maximálna 
pracovná šírka 610 mm

1 2 3

Postup práce:
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IGM Prídavná šablóna 12,7mm 
otvorený rybinový spoj

Šablóna 12,7mm  
Otvorený rybinový spoj obsahuje:  
Oceľovú šablónu, kopírovací krúžok 11,1mm, žlté dorazy* 
(druhý kopírovací krúžok D15,8x4mm je súčasťou balenia 
prípravku)

IGM Prídavná šablóna 19mm 
otvorený rybinový spoj

Šablóna 19mm  
Otvorený rybinový spoj obsahuje:  
Oceľovú šablónu, kopírovací krúžok 22mm, oranžové 
dorazy (druhý kopírovací krúžok D15,8x4mm je súčasťou 
balenia prípravku)

Prídavné šablóny ponúkajú ďalšie možnosti rôznych typov 
spojov, ktoré vyrobíte na cinkovacích zariadeniach FD300 
a FD600. Je to minirybinový spoj, čapový spoj a otvorený 
rybinový spoj. Možnosť dokúpenia prídavných šablón 
zvyšuje úžitkovú hodnotu nášho cinkovacieho prípravku 
oproti iným konkurenčným prípravkom.

Šablóny sú obojstranné, jedna časť je pre rybinovú drážku a druhá pre kónickú.  
Používajú sa dve stopkové frézy a dva kopírovacie krúžky, pre výrobu jedného spoja na jednej šablóne.

IGM Prídavná šablóna 12,7mm 
čapový spoj

Šablóna 12,7mm  
Sada čapový spoj obsahuje:  
Oceľovú šablónu, červené dorazy (kopírovací krúžok 
D15,8x4mm je súčasťou balenia prípravku)

Pre 12,7mm čapový spoj potrebujete:  
M100-12781 HM Drážkovaciu frézu D12,55x25mm Stopka 8mm

Šablóna 8mm  
Sada čapový spoj obsahuje:  
Oceľovú šablónu, kopírovací krúžok 11,1mm, modré dorazy

IGM Prídavná šablóna 8mm 
čapový spoj

Pre 8mm čapový spoj potrebujete:  
M100-08081 HM Drážkovaciu frézu D8x25mm Stopka 8mm

Pre 12,7mm otvorený spoj potrebujete dve frézy: M100-08081 HM 
Drážkovaciu frézu D8x25mm Stopka 8mm M118-12981 HM Rybinovú 
frézu D12,7x20,6mm / 8° Stopka 8mm

Pre 19mm otvorený spoj potrebujete dve frézy: M100-12781 HM 
Drážkovaciu frézu D12,55x25mm Stopka 8mm M118-19081 HM 
Rybinovú frézu D19x25,4mm / 7° Stopka 8mm

Šablóna 6,3mm  
Minirybinový spoj obsahuje:  
Oceľovú šablónu, kopírovací krúžok 7,8mm, zelené dorazy

IGM Prídavná šablóna 6,3mm 
minirybinový polokrytý spoj

Pre 6,3mm minirybinový spoj potrebujete:  
M118-06081 HM Rybinovú frézu D6x6,8mm / 8° Stopka 8mm

Farebné označenie jednotlivých 
dorazov a špeciálne otvory pre 
umiestnenie dorazov na šablóne 
počas toho, keď ju nepoužívate, 
zamedzujú možnosti straty a 
zámeny dorazov.

Prídavné šablóny pre FD300 a FD600

Pre šírku 
(mm)

Rozmery 
spoja

Hrúbka dielca 
min./max.

Kód € bez DPH € s DPH

305 6,35 8-12 mm FD3350 45,77 54,93
610 6,35 8-12 mm FD6350 58,27 69,93

Pre šírku 
(mm)

Rozmery 
spoja

Hrúbka dielca 
min./max.

Kód € bez DPH € s DPH

305 12,7 8-19 mm FD3170 49,93 59,92
610 12,7 8-19 mm FD6170 66,58 79,90

Pre šírku 
(mm)

Rozmery 
spoja

Hrúbka dielca 
min./max.

Kód € bez DPH € s DPH

305 19 16-25 mm FD3190 49,93 59,92
610 19 16-25 mm FD6190 66,58 79,90

Pre šírku 
(mm)

Rozmery 
spoja

Hrúbka dielca 
min./max.

Kód € bez DPH € s DPH

305 8 8-15 mm FD3080 45,77 54,93
610 8 8-15 mm FD6080 58,27 69,93

Pre šírku 
(mm)

Rozmery 
spoja

Hrúbka dielca 
min./max.

Kód € bez DPH € s DPH

305 12,7 8-22 mm FD3130 45,77 54,93
610 12,7 8-22 mm FD6130 58,27 69,93

Šablóna 12,7mm 

Šablóna 12,7mm Šablóna 19mm 

zvyšuje úžitkovú hodnotu nášho cinkovacieho prípravku 
oproti iným konkurenčným prípravkom.

Šablóna 19mm 

Celý článok na www.igm.sk

Vyrobiť zásuvku spojenú pomocou rybín nemusí nutne 
znamenať hodiny strávené v dielni s dlátom a paličkou v 
ruke. Pomocou našich rybinových respektíve cinkovacích 
prípravkov FD300 a FD600 ušetríte kopu času a zároveň 
dosiahnete presné a rovnaké spoje v celej sérii.

Výroba rybinového spoja pomocou prípravku IGM FD
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Súčasť balenia:  
•  3 šablóny (12 rôznych polomerov)  
•  4 nastavovacie kolíky  
•  4 skrutky

CMT Rádiusové šablóny sada, R3 - 25

Užitočná trojdielna sada šablón obsahuje 8 mm silné akrylové šablóny, ktoré umožňujú 
vytvárať 12 rôznych polomerov za pomoci orezávacej alebo drážkovacej frézy. Sada 
obsahuje 4 nastavovacie kolíky a 4 skrutky. Kolíky použite pre umiestnenie šablóny na 
obrobku, ďalej použite štyri skrutky pre jej upevnenie. Vyberte nastavovacie kolíky a 
použite stopkovú frézu pre odfrézovanie rohu obrobku podľa šablóny.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Rádiusová šablóna CTMP-R12 51,62 61,95

Obsah balenia:  
•  1x Základná doska  
•  2x Klzné kamene  
•  1x Redukčná doska  
•  3x 400mm Vodiace tyče  
•  2x Vodiace tyče frézky 
D10mm  
•  1x Návod na použitie

IGM FMR Prípravok pre 
frézovanie elíps a kružníc

Dlhá os
Krátka os

Max. Min.

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

Jednoduchá a rýchla metóda ako vyfrézovať 
elipsovité a kruhové stolíky, stoly, okná, dvere alebo 
iné výrobky. S dvomi oceľovými klznými kameňmi 
v T-drážke môžete vyfrézovať elipsy. Pri použití 
jedného klzného kameňa vyfrézujete kruhy.

•  Multirádius je možné použiť so všetkými typmi horných frézok. 
•  Presná a rýchla výroba elíps a kruhov.  
•  Jednoduché nastavenie požadovaného rozmeru.  
•  Upínanie pre všetky typy horných frézok.  
•  Základná doska je vyrobená zo špeciálneho plastu s vynikajúcimi klznými vlastnosťami.  
•  Oceľové, povrchovo upravené klzné kamene, ktoré sa ľahko kĺžu v presne vyfrézovaných T-drážkach.  
•  Dodávané s prehľadným a jednoduchým návodom na použitie.

Klzný oceľový kameň v T-drážke

Frézovanie elíps a kružníc

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Šablóna na elipsy FMR3000 146,00 175,20
Predlžovacia tyč 400mm FMR3997 8,35 10,02
Vodiace tyče 2 ks D8mm FMR3998 10,43 12,52

Stopkové frézy str. 169 
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FMB300
Stojan

Vŕtacia hlava podľa 
Vášho výberu.

Vyberte si Objednávací kód Objednávací kód Objednávací kód Objednávací kód

1 Závesy Grass 42/11 FMB300 FMB4211 8mm, 2 x C31008012 35mm C31735011
2 Závesy Blum 45/9,5 FMB300 FMB4595 8mm, 2 x C31008012 35mm C31735011
3 Závesy Mepla 48/9 FMB300 FMB4890 8mm, 2 x C31008012 35mm  C31735011
4 Závesy Salice 48/6 FMB300 FMB4806 10mm, 2 x C31010012 35mm  C31735011
5 Závesy Hettich, Würth 52/5,5 FMB300 FMB5255 10mm, 2 x C31010012 35mm  C31735011
6 Závesy 26mm 38/7,5 FMB300 FMB3875 podľa Vášho výberu 26mm C31726011
7 Okenné Euro kľučky 43/00 FMB300 FMB4300 10mm, 2 x C31010012 26mm C31726011
8 5 vretien á 32 mm 32 FMB300 FMB3205 8mm 3x C31008011 + 2 x C31008012

Vytvorte sadu Stojan Vŕtacia hlava Kolíkovacie vrtáky Sukovníky

Revolučný vŕtací prípravok sa skladá zo stojanu a 8 typov 
vŕtacích hláv, ktoré je možné namontovať na stojan. 
Môžete tak vŕtať otvory pre závesy Hettich, Blum, Mepla, 
Grass, FGV, pre malé závesy 26 mm, pre okenné kľučky 
alebo použiť hlavu s 5 vretenami s rozstupom 32 mm pre 
vŕtanie dier pre kolíky či nosiče políc. Použitie s ručnou 
vŕtačkou alebo na stojanových vŕtačkách. Pre mazanie 
použite olej Mobil SHC100.

•  Prevodovka je vyrobená z jedného kusu zliatiny hliníka.  
•  Použitie aj so stojanovou vŕtačkou s otáčkami až 5000 ot./min.  
•  Vrtáky sú uložené v šestici ložísk pre dlhú životnosť.  
•  Balené v praktickom plastovom kufri.

Použitie so 
stojanovou vŕtačkou.

Použitie s ručnou 
alebo aku vŕtačkou.

Použitie na CMT 
INDUSTRIO 

frézovacom stolíku.

Univerzálna vŕtacia hlava

FMB5255

pre závesy Hettich, Würth 52/5,5

5

FMB4211

pre závesy Grass 42/11

1

FMB4890
pre závesy Mepla 48/9

3

7

FMB4300
pre Okenné Euro kľučky 43/00

Maximálna 
univerzálnosť 
pre každú 
značku závesov.

= + + +

8

32mm
systém

FMB3205 Vŕtacia hlava súosová 5x vreteno po 32 mm. Pre kolíkovanie.
FMB3875 

pre malé závesy 26mm

6
Pre prácu potrebujete:

Pre ďalšiu 
modifikáciu 
Vám stačí len 
dokúpiť novú 
vŕtaciu hlavu.

+ + +

Stojan
Vŕtacia 
hlava

Kolíkovacie 
vrtáky Sukovník

FMB4595

pre závesy Blum 45/9,5

2

FMB4806

pre závesy Salice, FGV, Danco 48/6

4

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Stojan FMB300 100,62 120,75
Hlava Grass FMB4211 136,00 163,20
Hlava Blum FMB4595 136,00 163,20
Hlava Mepla FMB4890 136,00 163,20
Hlava Salice, FGV, Danco FMB4806 136,00 163,20
Hlava Hettich, Würth FMB5255 136,00 163,20
Hlava Závesy 26mm FMB3875 145,00 174,00
Hlava Okenné kľučky FMB4300 136,00 163,20
Hlava 5 vretien FMB3205 243,00 291,60

Otvor pre mazanie

Upínanie vrtákov 
dvomi skrutami

Otvory pre 
tyče s dorazmi

Základňa z 
preglejky

Posuvný doraz 
pre nastavenie 
pozície vŕtania

Chrómované 
vodiace tyče

Hĺbkový doraz

Upínacie 
vreteno pre 
všetky typy 
vŕtačiek

Univerzálne vŕtacie hlavy
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CMT Šablóna na kuchynské dvierka

CMT Šablóna na rámy

A B C D

E F Rám

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

Renesancia ornamentov na 
nábytku

Pre dvierka kuchynských skriniek sú pripravené štyri 
šablóny. Vzory A a D je možné obohatiť jedným z dvoch 
ružicových vzorov. Približná doba frézovania je 5 minút.

Ornamenty na dlhé roky upadli do zabudnutia. Teraz 
sú však opäť v kurze.Ich renesancii napomáha aj ľahšia 
výroba pomocou unikátnej šablóny CRCS značky CMT. S 
týmto prípravkom môžete vyrobiť krásne rozety, rohové 
ornamenty na dvere alebo rámy, ornamenty na kuchynské 
dvierka, čelá postelí alebo skríň. Nábytok z masívu ozdobený 
ornamentami zažíva renesanciu, a preto sa pozrime, ako to 
všetko funguje.

Ornament vyrobíte v priebehu niekoľkých minút. 
Potrebujete k tomu CMT sadu na ornamenty CRCS Start1 
a akúkoľvek hornú frézku. Sada obsahuje stopkovou frézu 
s kužeľovým krúžkom, pomocný rám a dva kusy šablón. 
Šablóny majú presne tvarované výrezy rôznych šírok, ktoré 
vedú frézu vo vodorovnom i zvislom 
smere a vytvárajú tak jedinečne 
vyrezané vzory. Pozrite se na video, 
aká ľahká je výroba ornamentov s 
CMT šablonami.  
 
K základnej sade si môžete 
dokupovať ďalšie a ďalšie šablóny. 
Na výber máte z viac ako 30 
nádherných vzorov a nepreberné 
množstvo kombinácií, ktoré dodajú 
vášmu nábytku na originalite. CMT 
šablóny na ornamenty zakúpite v 
eshope, u našich predajcov alebo v 
IGM Predajných centrách, kde vám 
postup práce a všetky možnosti radi 
predvedieme.

Ornamenty je možné aplikovať na nové alebo už existujúce 
dvere, rámy, či predné steny zásuviek. Sada sa skladá z 
jedinečnej frézy uloženej v ložisku s kónickým krúžkom, 
používanej v spojení so sadou šablón a šablónovým rámom. 
Šablóny majú presne tvarované výrezy rôznych šírok, ktoré 
vedú frézu vo vodorovnom aj zvislom smere a vytvárajú tak 
jedinečne vyrezané vzory.

1. Pripevnite 
rám na diel.

2. Umiestnite 
šablónu a pri 
frézovaní 
kopírujte 
výrezy.

3. Premiestnite 
šablónu a 
opakujte 
postup.

4. Hotový 
ornament.

Ako funguje frézovanie ornamentov?

A

B

C

D

Pre dlhé úzke vzory umiestnite horizontálne. Ideálne pre použitie na dverných 
priečkach, nábytkových rámoch a väzobných trámoch. Približná doba frézovania 
je 4 minúty.

Fréza na ornamenty
Fréza na ornamenty sa skladá zo 45° gravírovacej „V“ frézy HM 
uloženej v kónickej hliníkovej priechodnici. Hĺbka frézy noža je 
nastaviteľná a umožnuje akúkoľvek obmenu po prebrúsení. Vždy si 
rezbu najprv vyskúšajte na kuse odpadného dreva.

Systém frézovania ornamentov CMT predstavuje 
revolučné riešenie, ktoré vytvára jedinečné 
ornamenty s rôznou hĺbkou pomocou hornej frézky.

Frézovanie ornamentov a cedúľ

Popis
Rozmer 
(mm)

Počet 
šablón

Kód
€ bez 
DPH

€ s DPH

A-Klasický 440 x 185 2 CRCS-302 47,93 57,52
B-Florentínsky 415 x 170 2 CRCS-304 45,39 54,47
C-Kaskádový 365 x 210 1 CRCS-305 28,27 33,93
D-Rímsky 375 x 200 1 CRCS-306 28,27 33,93
E-Ľalia 250 x 180 4 CRCS-805 69,89 83,87
F-Španielsky 380 x 200 2 CRCS-806 48,97 58,77
Rám na kuchynské dvierka CRCS-003 27,00 32,40

Popis
Rozmer 
(mm)

Počet 
šablón

Kód € bez DPH € s DPH

A-Klasický 550 x 120 2 CRCS-402 50,12 60,15
B-Florentínsky 550 x 130 2 CRCS-404 50,12 60,15
C-Kaskádový 530 x 110 3 CRCS-405 69,89 83,87
D-Ľudový 550 x 110 3 CRCS-406 69,89 83,87
Rám na rámy CRCS-004 25,93 31,12

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Fréza na ornamenty CRCS-BIT8 114,20 137,04
Náhradná fréza CRCS-CUT8 33,24 39,89
Náhradná objímka CRCS-SLE8 25,70 30,84

CMT Sada na ornamenty, 
fréza 3D S=8mm, šablóna 
KLASIK s rámom

CRCS-502 CMT Šablóna 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 šablónu na 
zásuvky s rámom s klasickým vzorom A. Za zvýhodnenú 
cenu získate najpoužívanejší vzor a frézu na ornamenty. 
Kedykoľvek si môžete dokúpiť ďalšie vzory a rámy z našej 
ponuky.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada na ornamenty CRCS-START1 130,00 156,00

CMT Šablóna rohové vzory

A B

C D

Popis
Rozmer 
(mm)

Počet 
šablón

Kód
€ bez 
DPH

€ s DPH

A-Klasický 155 x 40 3 CRCS-602 37,85 45,42
B-Florentínsky 120 x 30 3 CRCS-604 37,85 45,42
C-Kaskádový 190 x 40 3 CRCS-605 37,85 45,42
D-Ľudový 150 x 45 3 CRCS-606 37,85 45,42
Rám na rohové vzory CRCS-006 21,93 26,32

3D fréza

Kónický 
krúžok 
ložiska

Celý článok na www.igm.sk
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CMT Šablóna na dvierka

Rám

Pre dvierka skriniek sú pripravené 
šablóny so vzormi zvierat. Približná 
doba frézovania je 5 minút.

A B C

D E F

CMT Šablóna na zásuvky

CMT Šablóna ružicové vzory

A B

C D

C

BA

FE

D

Vyzdobte čelo zásuvky niektorým z týchto nádherných 
ornamentov. Ideálne pre použitie na malé dvere, boky 
nábytku a zásuvky. Približná doba frézovania je 4 minúty.

Španielsky 
vejár

Sada frézy pre písmená a číslice 
s krúžkom
Šablóny sú určené pre 
frézovanie písmen a číslic a 
sú vyrobené z priehľadného 
plastu. Písmená aj číslice sú 
vysoké 57 mm. U niektorých 
typov horných frézok bude 
potrebné použiť IGM redukčnú 
dosku FRB170.

Sada číslic obsahuje dve šablóny 
obsahujúce číslice od 1 do 10.

Sada písmen obsahuje štyri 
šablóny obsahujúce písmena 
od A do Z.

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

Na prácu budete potrebovať:  
Kopírovací krúžok D=13 mm,  
stopkovú frézu priemeru 8 mm, hornú frézku a prípadne 
redukčnú dosku IGM kód: FRB170 pre upnutie krúžku vo 
Vašej hornej frézke. Ak nemáte krúžok priemeru 13 mm 

k Vašej hornej frézke, ponúkame 
Vám kompletnú štartovaciu sadu 
drážkovacej frézy s krúžkom a 
redukčnou doskou pre horné frézky.

Náhradné šablóny

Šablóna pre frézovanie otvorov 
pre káble

Šablóna je určená pre frézovanie kruhových otvorov 
priemeru 60 a 80 mm, obdĺžnikových otvorov 105x55 mm 
pomocou hornej frézky.  
Vyfrézované otvory môžete vybaviť plastovým krytom a 
káble budú úhľadne schované.

Drážkovacia fréza a kopírovací krúžok pre frézovanie 
písmen a číslic

Popis
Rozmer 
(mm)

Počet 
šablón

Kód
€ bez 
DPH

€ s DPH

A-Klasický 210 x 70 2 CRCS-502 28,04 33,65
B-Florentínsky 195 x 85 2 CRCS-504 26,50 31,80
C-Kaskádový 250 x 65 1 CRCS-505 19,08 22,90
D-Ľudový 250 x 40 2 CRCS-506 26,50 31,80
E-Rímsky 190 x 65 2 CRCS-507 26,50 31,80
F-Žiara 250 x 110 2 CRCS-510 26,50 31,80
Rám na zásuvky CRCS-005 14,47 17,37

Popis
Rozmer 
(mm)

Počet 
šablón

Kód
€ bez 
DPH

€ s DPH

A-Rozeta 85 a 68 2 & 2 CRCS-701 39,81 47,78
B-Rozeta 88 a 70 1 & 1 CRCS-702 24,77 29,73
C-Rozeta 82 a 65 1 & 1 CRCS-703 24,77 29,73
D-Rozeta 79 a 62 1 & 1 CRCS-704 26,50 31,80
Španielsky vejár 400 1 CRCS-801 30,50 36,60
Španielsky vejár 200 1 CRCS-802 22,08 26,50
Rám na rozety CRCS-007 14,77 17,73

Popis
Rozmer 
(mm)

Počet 
šablón

Kód
€ bez 
DPH

€ s DPH

A-Delfín 200 x 290 4 CRCS-803 69,89 83,87
B-Orol 178 x 298 4 CRCS-804 69,89 83,87
C-Jeleň 394 x 190 4 CRCS-901 69,89 83,87
D-Kôň 445 x 203 3 CRCS-902 52,39 62,87
E-Byvol 419 x 194 4 CRCS-904 69,89 83,87
F-Medveď 394 x 203 3 CRCS-906 52,39 62,87
Rám na kuchynské dvierka CRCS-003 27,00 32,40

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Šablóna na otvory 102-TEMP/CTI/A 48,66 58,40

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Písmena A - F 102-WP-T/LUC/57A 19,50 23,40
Písmena G - M 102-WP-T/LUC/57B 19,50 23,40
Písmena N - T 102-WP-T/LUC/57C 19,50 23,40
Písmena U - Z 102-WP-T/LUC/57D 19,50 23,40
Číslice 1 - 6 102-WP-T/NUC/57A 19,50 23,40
Číslice 7 - 10 102-WP-T/NUC/57B 19,50 23,40

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Fréza a krúžok 102-TEMP/LN57X8MM 19,77 23,73
Redukčná doska FRB170 20,43 24,52

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada písmen 102-TEMP/LUC/57 56,31 67,58
Sada číslic 102-TEMP/NUC/57 28,08 33,70
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Popis Kód € bez DPH € s DPH

Dĺžka 610 mm 146-1101 19,66 23,60
Dĺžka 915 mm 146-1102 26,12 31,35
Dĺžka 1270 mm 146-1103 31,43 37,72

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 8 ks 146-1104 10,35 12,42

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Predĺžená rukoväť 146-1105 2,77 3,33

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pravouhlá upínacia 
čeľusť 146-1106 4,89 5,87

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Oporné pravítko 146-1107 24,62 29,55

Pravítko má rôzne využitie. Môže byť použité ako opora pre presné rezanie okružnou pílou, frézovanie hornou frézkou alebo k rysovaniu. 
Da sa výborne použiť ako pomocný doraz na vŕtačke alebo frézovacom stole. Môžete ho tiež použiť ako klasickú svorku pre stiahnutie 
materiálu pri lepení. Čeľuste dokážu pevne držať obrobok po celej dĺžke svorky, avšak menšou silou, než klasické stolárske svorky.

Pravítko je vyrobené z nízkeho duralového profilu, ktorý 
je pevný, odolný a drží presnosť. K pravítok ponúkame 
voliteľné príslušenstvo, napríklad sadu spojovacích 
konektorov, ktorá umožní spojenie dvoch pravítok k sebe, 
čím rozšírite ich využitie ako rýchloupínacie prípravok.

Táto sada je určená pre rozšírenie využitie pravítok s 
rýchloupínaním. Dve pravítka položte na seba hornou 
plochou a zaistite ich pomocou štyroch spojovacích 
T-konektorov. Spojené pravítka pripevnite spodnými 
čeľusťami k doske stola. Pomocou upínacieho systému 
horného pravítka upnete materiál. Vďaka nízkemu profilu 
čeľustí je pracovný povrch dobre dostupný pre opracovanie 
dreva napríklad horná frézkou, brúskou pod. Dve spojené 
pravítka možno kedykoľvek znovu rozobrať a používať je 
opäť samostatne. Sadou 8 konektorov spojíte dve dvojice 
pravítok.

Predĺženú rukoväť je možné použiť na všetky dĺžky pravítok 
s rýchloupínaním. Vylepšuje a uľahčuje prácu. Upínanie a 
odopínanie svorky je ľahšie a jednoduchšie vďaka dlhšej 
rukoväti.

Pravouhlú 90° upínaciu čeľusť je možné použiť na všetky 
dĺžky pravítok s rýchloupínaním. Vylepšuje upnutie a lepšie 
vymedzuje pravítko do pozície 90° k upínacím plochám. 
Vhodné pre použitie pri rezaní alebo frézovaní podľa 
pravítka. Vyrobené z plastu.

Vodiace oporné pravítko je určené pre upevnenie do 
vodiacich drážok pravítka s rýchloupínaním. Inovujte si 
svoju pásovú pílu alebo frézovací stolík a jednoducho 
upnite k stolu nové vodiace pravítko z extrudovaného 
hliníka. Pravítko má T-drážku 11,8x4,8 mm pre upevnenie 
prítlačných hrebeňov a zarážok. Dĺžka vodiaceho pravítka 
je 458 mm, výška 90 mm. Obsahuje oporné pravítko a sadu 
upínacích skrutiek. (Pravítko s rýchloupínacím systémom nie 
je súčasťou balenia.)

Dodávané v troch dĺžkach.  
Šírka pravítka je 50 mm.  
Možnosť dokúpiť mnoho príslušenstva, ktoré využitie týchto 
pravítok ešte rozširuje.

•  Vyrobené z extrudovaného hliníka s vysokou pevnosťou a odolnosťou.  
•  Ľahšie a tuhšie než akékoľvek iné svorky na trhu.  
•  Stupnica v mm pre presné rezy.  
•  Spojovacie T-konektory rozširujú možnosť využitia.  
•  Jednoduché používanie, jednoduchá manipulácia, rýchla zmena na svorky.

IGM Pravítko s rýchloupínaním

IGM Sada spojovacích 
konektorov, 8 ks

IGM Predĺžená rukoväť pre 
pravítko s rýchloupínaním

IGM Pravouhlá upínacia čeľusť 
pre pravítko s rýchloupínaním

IGM Oporné pravítko pre pravítko s rýchloupínaním

•  Vyrobené z extrudovaného hliníka s vysokou pevnosťou a odolnosťou. 
•  Ľahšie a tuhšie než akékoľvek iné svorky na trhu. 
•  Stupnica v mm pre presné rezy. 
•  Spojovacie T-konektory rozširujú možnosť využitia. •  Spojovacie T-konektory rozširujú možnosť využitia. 
•  Jednoduché používanie, jednoduchá manipulácia, rýchla zmena na svorky.•  Jednoduché používanie, jednoduchá manipulácia, rýchla zmena na svorky.•  Jednoduché používanie, jednoduchá manipulácia, rýchla zmena na svorky.•  Jednoduché používanie, jednoduchá manipulácia, rýchla zmena na svorky.

•  Rozmery balenia (DxŠxV): 46,2x10,5x8,4 cm 
•  Hmotnosť: 1,062 kg

Pravítka s rýchloupínaním
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Popis Kód € bez DPH € s DPH

Široká upínacia čeľusť 146-1108 4,00 4,80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Univerzálna vodiaca 
základňa 146-1109 15,27 18,33

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prítlačný hrebeň 146-1110 9,97 11,97

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prítlačné svorky 2 ks 146-1111 21,58 25,90

Širokú upínaciu čeľusť je možné použiť na všetky dĺžky 
pravítok s rýchloupínaním. Vhodné pri použití pravítka ako 
svorky materiálu. Zväčšuje upínaciu plochu čeľustí, zlepšuje 
upnutie materiálu. Vyrobené z plastu. Balenie obsahuje 2 ks.

Pre frézovanie alebo rezanie podľa pravítka s 
rýchloupínaním. Univerzálna základňa má presné vedenie, 
ktoré pasuje do drážky v pravítku a Vaše rezy budú teraz 
vždy presné. Hornú frézku alebo okružnú ručnú pílu 
jednoducho upnete k univerzálnej základni pomocou 
skrutiek (nie sú súčasťou balenia).

Prítlačný hrebeň je určený pre použitie s pravítkom s 
rýchloupínaním. Vylepšite si svoju kotúčovú pílu, frézku 
alebo pásovú pílu a jednoducho upnite pravítko s prítlačným 
hrebeňom k stolu a veďte bezpečne materiál do rezu. Určené 
pre pritlačenie dielca k frézovaciemu pravítku alebo stolu 
počas frézovania na frézovacom stolíku alebo rezania na píle. 
Zabraňuje spätnému rázu.

Sada 2 ks prítlačných svoriek je určená pre pripevnenie 
na pravítko s rýchloupínaním. Vylepšite si svoju vŕtačku a 
jednoducho upnite pravítko s dvojicou horných prítlakov 
na stôl vŕtačky a ľahko a pevne upnite materiál. Maximálna 
hrúbka upnutia 36 mm. Vyrobené z extrudovaného hliníka. 
Prítlaky majú plastové dosadacie plochy proti poškriabaniu 
materiálu.

IGM Široká upínacia čeľusť pre 
pravítko s rýchloupínaním, 2 ks

IGM Univerzálna vodiaca základňa 
pre pravítko s rýchloupínaním

IGM Prítlačný hrebeň pre 
pravítko s rýchloupínaním

IGM Prítlačné svorky 2 ks pre 
pravítko s rýchloupínaním

Pre frézovanie alebo rezanie podľa pravítka s 

•  Rozmery balenia (DxŠxV): 34x23x2 cm  
•  Hmotnosť: 0,354 kg

•  Rozmery balenia (DxŠxV): 11x28x2 cm  
•  Hmotnosť: 0,154 kgN

Frézovací prípravok je ideálna pomôcka pre frézovanie 
rovných drážok spoločne s rýchloupínacím pravítkom 
PCG. Jednoduchý systém prípravku, ktorý je zároveň 
úplne nastaviteľný, pomáha s vytváraním drážok 
akýchkoľvek veľkostí rovnakou frézkou na pár prieťahov. 
Pevná konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť. Jemné oceľové 
kolieska sú ideálne pre jednoduché nastavenie a pohodové 
zaobchádzanie. Kompatibilný so všetkými ručnými frézkami 
vďaka upnutie 30 mm kopírovacieho krúžku. Tiež môžete 
použiť kopírovacie krúžky, ktoré sú súčasťou balenia 
(frézovacie pravítko nie je súčasťou balenia).

•  Záruka čistej a presnej drážky.

CMT Frézovací prípravok pre PGC pravítka

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Frézovací prípravok CPGD-1 76,74 92,09

PGD-1 PRECISION ROUTER DADO

FOR PROFESSIONAL CLAMP

0
1

2
3

4
5

CM

INCHES1/16”
0

1

2

Kopírovacie 
krúžky sú 
súčasťou balenia

Otvor priemeru 30 mm 
pre frézu (max. priemer 
nástroja 19 mm)

Nastavovacia 
skrutka pre 
úpravu šírky 
drážky

Dvojitá stupnica 
v mm a palcoch

Rysky pre presné 
zarovnanie drážky

Frézovacie 
pravítko (ideálne 
pre prácu s 
pravítkom so 
svorkami PGC 
a ostatným 
príslušenstvom)

Skrutky pre rýchle 
a ľahké nastavenie 
vodiacej lišty

•  Rozmery balenia (DxŠxV): 18,5x20,5x6 cm  
•  Hmotnosť: 0,542 kg

SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ
www.youtube.com/igmfachshop
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Vynikajúce prípravky pre rýchle a presné vytvorenie šablóny 
pre tvarové frézovanie. Sú vyrobené z flexibilného materiálu, 
ktorý môžete vytvarovať do požadovanej podoby a potom 
jej skrutky pripevniť k budúcej šablóne. Šablónu pripevníte 
k opracovanému obrobku a pomocou kopírovacieho ložiska 
na stopkovej fréze alebo frézovacej hlave môžete kopírovať 
požadovaný tvar.

IGM Flexibilná šablóna pre 
frézovanie oblúkov a kriviek

Pre rýchlu a ľahkú výrobu oblúkov, tvarových líšt, stolov 
a podobne.

Prípravky na výrobu šablón

Frézovanie misiek
CMT Sada Fréza so šablónou pre 
dlabané misky, S=12
S CMT šablónou CBTS-002 ľahko vytvoríte rozdelené misky 
a podnosy. Sukovníkom najprv nahrubo vyvŕtate jednotlivé 
miskové dutiny. Potom drážkovacou frézou môžete načisto 
odfrézuje tvar jednotlivých segmentov. Výsledné misy a podnosy 
sú krásne a zanechajú v každom obdiv a úžas. Táto sada Vám 
poskytne tiež vynikajúci spôsob, ako využiť každý kúsok 
dreva. Lepidlom môžete spojiť rôzne druhy dreva pre krásne 
viacfarebné vzory.  
 
Šablóny budete mať už navždy a môžete ich kombinovať viac 
než len k jednému typu mís alebo podnosov. Takže s trochou 
fantázie môžete vytvoriť naozaj zaujímavé tvary. Klieštinovú 
upínaciu hlavu môžete použiť ako predĺženie, ak chcete vyrobiť 
hlbšiu misu.

Sada obsahuje: •  Dve šablóny na misy a podnosy •  Klieštinovú 
upínaciu hlavu •  Žliabkovaciu frézu •  Návod na použitie.

CTMP-101
Šablóna
400 x 400mm

CTMP-103
Šablóna 400 x 400mm

CTMP-105
Šablóna 330 x 300mm

CTMP-012

CTMP-011

Popis Kód € bez DPH € s DPH

1200 x 12 x 12 mm FLF-121200 53,74 64,49
1000 x 18 x 18 mm FLF-181000 63,24 75,89
2000 x 18 x 18 mm FLF-182000 131,00 157,20

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada na dlabané misky CBTS-002 90,35 108,42
Žlabkovacia fréza D31,7 C95150211B 52,27 62,73
Predĺženie S12 C79600200 31,47 37,77
Šablóna 011 CTMP-011 13,74 16,49
Šablóna 012 CTMP-012 16,39 19,67
Šablóna 101 CTMP-101 19,16 23,00
Šablóna 103 CTMP-103 19,16 23,00
Šablóna 105 CTMP-105 19,16 23,00

Na prianie:

www.laguna.igm.sk


