
SMART
ACTION

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ 
PRO MALÉ A STŘEDNÍ 
TRUHLÁRNY



MODERNÍ VÝROBA S 
PROSTOREM 150 M²  
PRO STŘEDNÍ A MALÉ 
PODNIKY, KTERÁ UMOŽNÍ 
VÝROBU: 

Všech druhů nábytku s: 
 Minimální investicí
  Minimálním výrobním 
prostorem
 Navýšením produktivity

 SHOWROOM M2

150

PRŮMĚRNÁ DENNÍ 
VÝROBA AŽ 300 
ZPRACOVANÝCH DÍLCŮ

SE STROJI BIESSE JE NÁBYTEK VYROBENÝ NA 
MÍRU, ZHOTOVOVÁN V PLYNULÝCH PRACOVNÍCH 
CYKLECH, KTERÉ POČÍTAJÍ S OMEZENÝM 
PRACOVNÍM PROSTOREM.

PRACOVNÍ CYKLUS SE SKLÁDÁ 
Z NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ:

SELCO 
WN2 
Selco WN2 je nářezové centrum pro malé firmy, které 
se rozhodly provést první investici do zlepšení kvality 
výroby a obrábění přechodem od konvenčních ručních 
strojů ke skutečné technologii řezání, která je spolehlivá 
a snadno použitelná za přijatelnou cenu.

AKRON 
1100 
Akron 1100 je nejmenší automatický jednostranný 
olepovací stroj této řady a jako jediný svého druhu na 
trhu. Je určen pro společnosti hledající přívětivost pro 
uživatele a optimální kvalitu - společné vlastnosti všech 
produktů Biesse.

SKIPPER 
V31 
Skipper V31 je kompaktní a univerzální vrtací centrum  
od společnosti Biesse, které kombinuje flexibilitu a 
výkon v omezeném prostoru. Představuje vrtací řešení 
pro nestandardní výrobní potřeby velkých společností, 
pro výrobu menších zakázek pro třetí strany a pro ty, 
kteří vyžadují flexibilitu včasné výroby.

MON
TÁŽ

VRT
ÁNÍ

OLEPO
VÁNÍ

FORMÁ
TOVÁNÍ

10 M

15 M

gmalloni
Typewriter

gmalloni
Typewriter
MĚSÍČNÍ LEASINGOVÁ SAZBA ZAČÍNÁ OD*:€ 1.990 

gmalloni
Typewriter
MĚSÍČNÍ LEASINGOVÁ SAZBA ZAČÍNÁ OD*:€ 1.990 

gmalloni
Typewriter
MĚSÍČNÍ LEASINGOVÁ SAZBA ZAČÍNÁ OD*:€ 1.990 

gmalloni
Typewriter
* Všechny ceny jsou bez DPH. Financování je počítáno při akontaci 25% na 48 měsíců včetně pojištění formou úvěru. Pod podmínkou schválení leasingové smlouvy. 

gmalloni
Typewriter



 SHOWROOM M2

300 MODERNÍ VÝROBA S 
PROSTOREM 300 M² PRO 
STŘEDNÍ A MALÉ PODNIKY, 
KTERÁ UMOŽNÍ VÝROBU: 

Všech druhů nábytku s:
 Minimální investicí
  Minimálním výrobním 
prostorem
 Navýšením produktivity

PRŮMĚRNÁ DENNÍ 
VÝROBA AŽ 500 
ZPRACOVANÝCH 
DÍLCŮ

SE STROJI BIESSE JE NÁBYTEK VYROBENÝ NA 
MÍRU, ZHOTOVOVÁN V PLYNULÝCH PRACOVNÍCH 
CYKLECH, KTERÉ POČÍTAJÍ S OMEZENÝM 
PRACOVNÍM PROSTOREM.

PRACOVNÍ CYKLUS SE SKLÁDÁ 
Z NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ:

ROVER 
A 12/15 
Rover A je CNC obráběcí centrum určené pro truhláře, 
kteří potřebují automatizovat své výrobní procesy, 
a stejně tak pro malé a střední podniky, které se 
specializují na zakázkovou výrobu.

SELCO 
SK4 
Selco SK 4 je řada dělících pil určených k uspokojení 
potřeb malých a středních podniků. Snadno se 
používá, má pokročilá technická řešení a nabízí skvělé 
standardní vybavení. SELCO SK 4 se stal referenčním 
bodem ve svém sektoru.

Tento software pomáhá klientovi ve fázi návrhu, díky 
použití nového 3D modelování a renderovacích technik 
vyvinutých pro software bCabinet. 

AKRON 
1300 
Akron 1300 je řada automatických jednostranných 
olepovaček hran, které jsou záměrně vytvořeny 
pro společnosti hledající uživatelsky přívětivou, 
přizpůsobitelnou výrobu a flexibilní řešení  
v omezeném prostoru.

FORMÁ
TOVÁNÍ

OLEPO
VÁNÍ

OBRÁ
BĚNÍ

MON
TÁŽ

20 M

15 M

gmalloni
Typewriter
MĚSÍČNÍ LEASINGOVÁ SAZBA ZAČÍNÁ OD*:€ 3.300 

gmalloni
Typewriter
* Všechny ceny jsou bez DPH. Financování je počítáno při akontaci 25% na 48 měsíců včetně pojištění formou úvěru. Pod podmínkou schválení leasingové smlouvy. 



TEKMA

Společnost TEKMA působí na trhu již 
od roku 2003 jako významný dodavatel 
dřevoobráběcích strojů, technologií a 
řešení pro dřevařský a nábytkářský prů-
mysl a pro firmy obrábějící plasty, hliník a 
jiné kompozitní materiály. Jsme výhrad-
ním obchodním zástupcem firmy Biesse 
S.p.A, pro Českou a Slovenskou republi-
ku. V naší široké nabídce máme mnoho 
dalších strojů a technologií umožňují-
cích požadované řešení a optimalizaci 
nákladů s důrazem na vysokou kvalitu 
finálních výrobků.
Společnost poskytuje v celé České a 
Slovenské republice záruční a pozáruč-
ní servis, prodej kompletního sortimen-
tu originálních náhradních dílů a příslu-
šenství. Technickou podporu a servisní 
zásahy provádí sehraný a odborně vy-
školený servisní 12-členný tým, který je 
školený přímo u výrobce zařízení.V úno-

ru 2018 jsme otevřeli nový showroom s 
cílem zpřístupnit stávajícím a novým zá-
kazníkům vybrané dřevoobráběcí stroje 
a technologie, na nichž je možné fyzicky 
vyzkoušet jednotlivé činnosti a možnos-
ti obrábění nebo zpracování materiálů. 
Prostory nového showroomu slouží také 
pro školení obsluhy dřevoobráběcích 
strojů a CNC programování. Rovněž rádi 
umožníme odborným školám a učilištím 
po vzájemné dohodě možnost exkurze v 
prostorách showroomu a/nebo provádě-
ní odborné praxe s praktickým využitím 
dřevoobráběcích strojů. 

Biesse Group je světovým lídrem v tech-
nologiích pro zpracování dřeva, skla, ka-
mene, plastů a kovů. Navrhuje, vyrábí a 
distribuuje stroje, integrované systémy 
a software pro výrobce nábytku, dveř-
ních/okenních rámů a komponentů pro 
stavebnictví, stavbu lodí a letecký prů-
mysl. Investuje do výzkumu a vývoje v 
průměru 14 milionů EUR ročně a může 
se pochlubit více než 200 registrovaný-
mi patenty. Působí prostřednictvím 12 
průmyslových závodů, 39 poboček a 300 
agentů a vybraných prodejců a vyváží 
83% své produkce. Mezi její zákazníky 
patří nejprestižnější jména v italském a 
mezinárodním designu. Společnost byla 
založena v Pesaru v roce 1969 panem Gi-
ancarlo Selcim. Společnost je od června 
2001 zapsána v sektoru STAR v Borsa 
Italiana a v současné době je součástí 
indexu FTSE IT Mid Cap. Nyní má po ce-
lém světě 4400 zaměstnanců.

LIVE THE 
EXPERIENCE



TEKMA Slovensko s.r.o.

Bystrický rad 314/69
960 01 Zvolen
Tel.: +421 907 083 770
tekma@tekma.cz

TEKMA-STROJE.COM BIESSE.COM

TEKMA spol. s.r.o.                    

Farského 5                                 
620 00 Brno                              
Tel.: +420 548 212 320        
tekma@tekma.cz          




