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konstrukce

Po celá desetiletí nejčastěji používaným 
konstrukčním spojem v průmyslové i ře-
meslné výrobě korpusového nábytku 
jsou kolíkové lepené spoje, u nichž jed-

ním z nutných technologických kroků 
je stahování (lisování) korpusů během 
lepení. K modernějším systémům patří 
různé spojovací excentry apod., pou-
žívané hlavně u tzv. „demont“ nábytku. 
Obě uvedené metody by mohl nahradit 
spojovací systém „fastenlink“, který je 
založen na principu klasického kolíko-
vého spoje a může být použit jak pro 
lepený, tak pro suchý spoj.

Základním prvkem systému je plastový 
kanelovaný kolík (s podélnými drážka-
mi na povrchu) 8x30 mm, který má na 
obou koncích provedený tzv. zápich (ob-
vodovou drážku) o šířce 3 mm a hloub ce 
1 mm, umístěný 3 mm od konce kolíku. 
Tím jsou oba konce kolíku upraveny do 
hřibovitého tvaru, umožňujícího zasunutí 
do T-drážky.
Kolíky „fastenlink“ se do nábytkových  

Rozebíratelné a beznářaďové 
nábytkářské spoje (část I.)

Na letošním veletrhu Interzum v Kolíně nad Rýnem se objevilo několik nových systémů pro spojování 
nábytkových dílců, spadajících do kategorie rozebíratelných spojů. Většinou se jednalo o systémy 
nevyžadující pro montáž jakékoliv nářadí. Tyto systémy v Dřevařském magazínu postupně podrobně 
představíme. Začneme tím nejjednodušším, který do Evropy přicestoval až ze Severní Ameriky.
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K položenému boku se připevní půda a dno, nasadí se druhý bok,…

Spojovací systém „fastenlink“ představují plastové kolíky 8x30 
mm, upravené na koncích pro zasunutí do T-drážky

Stopková fréza pro frézování T-drážek
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dílců aplikují při výrobě standardním způsobem, tj. ve spojení 
s lepidlem a standardními postupy: v řemeslné výrobě ručně 
nebo pomocí ruční nastřelovací pistole, v průmyslové výrobě 
pomocí automatických či poloautomatických kolíkovaček. 
Hloubka vrtání do hrany (v truhlářském slengu do „hyrnu“) je 
24 mm, takže kolík po zaražení vyčnívá pouhých 6 mm, což 
přesně odpovídá jeho „hřibovitému“ zakončení.
Vyčnívající konce kolíků se kotví do T-drážek vyfrézovaných 
do plochy nábytkových dílců (místo klasického otvoru pro 
dřevěný kolík) na CNC obráběcím centru pomocí stopkové 
T-frézy. Nejdříve se fréza zanoří, tím se vyfrézuje kruhový 
otvor, poté se posunutím frézy vytvoří T-drážka a fréza se 
stejnou cestou vrátí zpět.
Vlastní spojování probíhá tak, že vezmeme dílec s kolíky (např. 
půdu či dno), ty vsadíme do vyfrézovaných otvorů v druhém díl-
ci (např. bok) a lehce posuneme ve směru T-drážek. Stejným 
způsobem postupně přichytíme další dílce s kolíky. Na ně 
pak nasadíme druhý dílec s drážkami a lehce posuneme. 
Poté celý korpus otočíme na hrany a lehkým nárazem dlaně 
(nebo gumovou paličkou) dorazíme dílce do koncové pozice. 
Tímto způsobem vytvoříme rozebíratelné spojení. V případě 
fixního spojování před montáží do každé T-drážky aplikujeme 
malé množství PVAc lepidla.
Výhoda tohoto systému pro výrobce spočívá v tom, že mohou 
být použity stávající vrtací a kolíkovací technologie. Pouze ná-
strojové vybavení pro CNC obráběcí centrum je nutné doplnit 
stopkovou T-frézou. Hlavní výhoda pro spotřebitele spočívá 
v tom, že si mohou korpus se stavit sami bez nářadí a bez 
dodatečného spojovacího kování.

…sestava se postaví na hrany a úderem dlaně se půda a bok 
dorazí do koncové pozice

Do drážek se vsunou záda a skříňka je hotová
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