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Na celém světě bylo dosud instalováno 
přes 900 mil. m2 parket se zámkovým 
systémem 5G. Uvádí to švédská spo-
lečnost Välinge Innovation, vlastnící pa-
tent na toto konstrukční řešení, která 
věří, že podobnou oblibu si získá i její 
alternativní zámkový systém 5GT mezi 
výrobci nábytku. Nabízí totiž rychlou 
produkci na průběžných strojích, zvýše-
ní produktivity a relativně nízké výrobní 
náklady bez jakýchkoliv dodatečných 
spojovacích elementů. Jde o zajímavé 
řešení především pro průmyslovou výro-
bu nábytku z plošných dílců dodávané-
ho do obchodní sítě nebo k zákazníkovi 
v nesmontovaném stavu.

Spoje jsou frézované

Spoj funguje na principu pero+drážka. 
Je tedy zhotovován frézováním a může 
být aplikován na všech běžných i alter-
nativních materiálech používaných při 
výrobě nábytku (DTD, MDF, OSB, mul-
tiplex, masivní dřevo, kompaktní desky 
aj.), a to již od tloušťky 8 mm (u zad od 

Nové klipové spoje 
v nábytkářské výrobě (II. část)

Ve druhé části tematického bloku o rozebíratelných klipových neboli „zacvakávacích“ spojích v nábyt-
kářské výrobě představíme zámkový systém 5GT, který principiálně vychází ze zámkového systému 
5G používaného výrobci parket, a který bude mít svoji světovou premiéru na veletrhu INTERZUM 
v Kolíně nad Rýnem ve dnech 5.–8. května 2015.
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Demontovatelný klipový spoj 5GT v podobě pro korpusový nábytek a pro zásuvky

Spoj je založen na zámkovém principu s vloženou pružnou západkou

Rohový Zádový Policový
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tloušťky 3 mm). Pero a drážka se spe-
ciálním profilem jsou zhotovovány přímo 
na dílcích a nevyžadují v místě frézování 
žádné speciální úpravy, jako např. lepení 
nákližků, injektáž apod. A to ani v pří-
padě DTD, kde se ovšem doporučuje 
použít kvalitnější materiál s kompaktnější 
středovou vrstvou.
Spoj 5GT má několik variant. Pro nábyt-
kové korpusy skříní a skříněk byl vyvi-
nut rohový profil (pro kolmé i pokosové 
spoje), policový profil (pro vodorovné 
a svislé mezistěny) a zádový profil. Pro 
zásuvky byl navržen a optimalizován zá-
suvkový profil. 

Princip spoje

Každý z uvedených profilů má trochu 
odlišnou podobu (tvar a velikost), princip 
spojení je ale u všech stejný: V jedné 
boční stěně drážky je vyfrézována 2 mm 
široká diagonální boční drážka, do níž 
je vsazena speciální západka v podobě 
plastového pera, opatřená na zadní stra-
ně tlačnými pružinami, kterými se opírá 
o dno drážky. Pružiny udržují západku 
v částečně vysunuté pozici, ale zároveň 
umožňují její zatlačení do boční drážky. 
V protější boční stěně pera připojova-
ného dílce je proti západce vyfrézována 
V-drážka. Při spojování dílců, tedy při 
zasouvání pera do drážky, je plastová zá-
padka nejprve zatlačena do „své“ drážky 
a následně zapadne do V-drážky, čímž 
spoj uzamkne a oba dílce zajistí proti 
samovolnému rozpojení.
Spoj je ovšem koncipován jako „de-
mont“, takže celou sestavu je možné 
kdykoliv rozebrat na jednotlivé dílce 
bez poškození prvků spoje. K tomuto 
účelu slouží speciální plastová jehlice 
s V-profilem, která se zboku (ze zadní 
strany korpusu) vsune do V-drážky. 

Zasunutá jehlice zatlačí plastovou zá-
padku do „její“ drážky, tím odjistí spoj 
a umožní jeho rozpojení.

Přínos hlavně pro zákazníka

Jednou z hlavních výhod systému 5GT 
z výrobního hlediska je to, že nevyžadu-
je žádné speciální stroje ani nástroje. 

Spoje lze frézovat na standardních stro-
jích za pomoci standardních nástrojů. 
Další předností je to, že plastové západ-
ky jsou do vyfrézovaných spojů vkládány 
již ve výrobě a v této podobě jsou dílce 
dodávané zákazníkovi. Ten tak nepo-
třebuje žádné další spojovací elementy 
a nábytek si z předmontovaných dílců 
snadno sestaví bez použití nářadí.

Předmontované dílce s konstrukčními spoji 5GT umožňují jednoduchou montáž bez použití nářadí a jakýchkoliv dalších spo-
jovacích elementů

Plastová západka s opěrnými pružinami (černá) a jehlice pro uvolnění spoje (červená)

Spoj lze použít pro všechny standardně používané materiály
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„Vidět, cítit, zažít“ není jen prázdnou frází, 
ale je to nadstavba nových dekor, které 
Vám představujeme, tyto Vás vtáhnou 
všemi smysly do světa kombinací a otevřou 
Vám mnoho možností pro uplatnění v 
exteriéru. Na první pohled barevností a 
autentičností, na první dotek přiblížení k 
fyzičnosti a neotřelosti. Dotknete se přírody, 
spojíte je s barevností a vyberete si povrch 
a vše bude sice trendové, ale nevšední.

Z obyčejného povrchu uděláme na dotek 
zajímavý doplněk, pokud dekor opatříme 
povrchem Linea „Li“. Nově pocítíme 
povrch na dřevodekoru Montána „MO“ a 
pokud budeme chtít dát dekoru naprostou 
nevšednost, použijeme Vysoký lesk v přímé 
laminaci „HG“ Zavedeme Vás do světa 
kombinací.  
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http://www.wireliled.cz
http://www.drevoobchod.cz

