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Prasy i ściski stolarskie STEBLO
Producent maszyn do klejenia i montażu drewna – STEBLO – od lat cieszy
się ogromnym zaufaniem klientów w branży stolarskiej, a wyroby polecane
przez tą firmę, dzięki swej niezawodności, wydajności i wysokiej jakości
wykonania są jednymi z najczęściej i najchętniej kupowanych przez zakłady
stolarskie w całym kraju.

Firma STEBLO jest producentem
maszyn do klejenia i montażu
drewna, a wyroby polecane przez
tą firmę, dzięki swej niezawodności, wydajności i wysokiej jakości
wykonania są jednymi z najczęściej
i najchętniej kupowanych przez zakłady stolarskie w całym kraju.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów firma
STEBLO zaprezentuje najbardziej
popularne maszyny na tegorocznych targach branżowych DREMA
w Poznaniu.
– Jesteśmy przekonani, że możliwość zapoznania się z każdym
z nich bezpośrednio w naszym zakładzie jest tym, co nas wyróżnia
wśród grona producentów maszyn
stolarskich – zapewnia właściciel
firmy.
Każdy klient, nim zdecyduje się
na zakup urządzenia w firmie STEBLO, może na miejscu osobiście je
przetestować, dokonać próbnego
klejenia i zapoznać się z zasadą
działania oraz możliwościami maszyny.
W salonie firmowym STEBLO
w Nowym Tomyślu, na ul. Leśnej
11 istnieje możliwość obejrzenia
oferowanych przez firmę urządzeń, a także uzyskania wyczerpujących informacji technicznych
oraz zapoznania się z pełną dokumentacja techniczno-ruchową
maszyn. Firma zapewnia również
fachowe doradztwo przy wyborze
optymalnego urządzenia, najlepiej
dostosowanego do indywidualnych
potrzeb kupujących.
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Stojak z płytą
otworową.

Prasa trapezowa
jednostronna.
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Prasa montażowa.

W trakcie Targów Drema
2015 firma zaprezentuje m.in.:
1. Ściski ręczne śrubowe na
stojakach.
Na przesuwnych ściskach założonych na stojaku można produkować klejonkę, blaty, stopnie
schodowe, parapety, siedziska,
kantówkę, belki, a także montować elementy prostokątne płaskie lub przestrzenne.
2. Prasy pneumatyczne
trapezowe - prasa dwustronna
i jednostronna. Obydwie prasy
można z powodzeniem wykorzystać na produkcję klejonki,
blatów, stopni schodowych, siedzisk, parapetów belek, krawędziaków, elementów konstrukcyjnych stolarki otworowej i do
obłogowania.

3. Prasy montażowe –
standardowa jednostronna oraz
wyposażona w płytę otworową
oraz belki wyrównujące do kąta
prostego.
Obydwie prasy wykorzystuje
się do montażu prostokątnych
konstrukcji ramowych, np. drzwi,
okien, ram, itp. Natomiast sprzęt
mocowany na płycie otworowej
pozwala na wykonywanie wielu
różnych operacji, np. montaż
frontów meblowych, elementów
przestrzennych, produkcja klejonki,klejenie elementów warstwowo w łuki.
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy STEBLO na
Targach Drema, pawilon 5,
stoisko 32.
| STEBLO
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