Als de verbinding klopt: Lamello maakt vanaf 2022
ook deel uit van de accu-alliantie CAS

Lamello is een toonaangevende fabrikant van verbindingssystemen
voor de houtverwerkende industrie. Het familiebedrijf uit Zwitserland wordt deel van CAS en is daarmee de 26e partner die voor haar
oplos-singen met accu-packs kiest voor de merkoverkoepelende
alliantie.
Nürtingen/Bubendorf, december 2021: De verbinding tussen Lamello
en Metabo bestaat al tientallen jaren: al in de jaren ‚60 van de vorige
eeuw zorgden motoren van Metabo voor de vereiste power in Lamello
groeffreesmachines. In de jaren ‚80 van de vorige eeuw koos de Zwitserse
specialist van verbindingssystemen voor de accu-technologie van Metabo,
fabrikant van elektrisch gereedschap. Nu gaat Lamello nog een stap verder.
Het bedrijf wordt onderdeel van het Cordless Alliance System (CAS), een
door Metabo geïnitieerde, merkoverkoepelende accu-alliantie. Daarmee
groeit het productassortiment van CAS tot meer dan 280 machines bij 26
bekende fabrikanten. „Als expert in houtverbindingsoplossingen past Lamello
uitstekend bij CAS en bij onze filosofie. Wij zijn een alliantie bestaande uit
de beste specialisten. Met Lamello hebben wij een sterk merk toegevoegd
en kunnen zo ons aanbod voor de houtbewerking nog verder uitbreiden“,
zegt Henning Jansen, CEO van Metabo. Ook Raffael Gomez, hoofd Marketing en verkoop bij Lamello, verheugt zich op het nieuwe CAS-lidmaatschap:
„Met Metabo wordt ons jarenlange partnerschap nog verder verstevigd. De
accu-technologie heeft ons al lang geleden overtuigd“, zegt Raffael Gomez.
„De toetreding tot CAS was voor ons daarom de volgende logische stap.
Naast onze machines kunnen de gebruikers in de toekomst met dezelfde
accu nog meer machines gebruiken, die zij voor hun dagelijkse werk nodig
hebben. Met de koop van een accu-product van Lamello krijgt de klant
toegang tot een open accusysteem – dat is voor ons een doorslaggevend
gegeven geweest.“

Hout efficiënt verbinden
Met het gereedschap en de verbinders van Lamello kunnen hout en
houtmaterialen onder verschillende hoeken met elkaar worden verbonden.
Daarmee vormen de machines van Lamello vooral voor timmerlieden,
meubelmakers, meubelfabrikanten, keukenboeren, standbouwers en
ook voor de winkel- en interieurbouw een optimale uitbreiding van het
CAS-assortiment. „Voor de houtbewerking zijn er ondertussen heel veel
machines beschikbaar“, zegt Gomez. „Met onze machines erbij kunnen
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v erschillende materialen met elkaar worden verbonden en zo tot verschillende
producten worden samengesteld, bijvoorbeeld kasten, sideboards, stellingen,
keukens, kantoormeubelen, wijndisplays of elementen in de interieur- en
objectbouw. Daarvoor frezen de gebruikers met onze machines groeven in
het materiaal, waarin ze dan onze verbindingselementen schuiven en snel
en correct sluitend verankeren. Al naargelang het verbindingselement zijn
zowel compleet onzichtbare evenals weer los te maken verbindingen mogelijk. Van het zagen tot aan de verbinding, ambachtslieden kiezen voor alle
hout-toepassingen de juiste machines uit het CAS-programma en hebben
daarvoor slechts één accu-pack nodig.“

Innovatie is traditie
Lamello, opgericht in 1944, heeft al meer dan 70 jaar ervaring in de verbindingstechniek. Het familiebedrijf is gevestigd in Bubendorf in Zwitserland.
Lamello werd in 1955 wereldbekend met de uitvinding van de originele
houten lamellen. Deze innovatieve geest heeft Lamello altijd behouden.
Tegenwoordig is Lamello uitvinder van nauwkeurige verbindingssystemen
voor de houtbouw en houtindustrie. „In al onze producten steekt onze
Zwitserse perfectie en precisie. Wij willen met onze producten indruk maken
op de klanten, omdat ze daarmee flexibeler en productiever kunnen werken.
Met CAS kunnen wij nog beter aan hun eisen voldoen“, aldus Gomez. Met
Lamello bestaat de merkoverkoepelende accu-alliantie CAS nu uit 26 leden,
waarbij alle accu‘s en laders 100% uitwisselbaar zijn en alle machines en
apparaten met dezelfde accu kunnen worden bediend.

Het familiebedrijf dat is gevestigd in het Zwitserse Bubendorf is een toonaangevende fabrikant van verbindingssystemen voor houtverwerkende
bedrijven en is nu onderdeel van CAS
Met het gereedschap en de producten van Lamello kunnen hout en houtmaterialen onder verschillende hoeken met elkaar worden verbonden. Daarmee
vormen de machines van Lamello vooral voor timmerlieden, meubelmakers,
meubelfabrikanten, keukenboeren, standbouwers en ook voor de winkel- en
interieurbouw een optimale uitbreiding van het CAS-assortiment.
Met Lamello groeit de fabrikantenoverkoepelende accu-alliantie CAS
tot 26 leden en meer dan 280 machines – alle accu‘s en laders zijn 100%
uitwisselbaar.
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Over CAS
Het Cordless Alliance System (CAS) is een door Metabo, fabrikant van elektrisch gereedschap uit Nürtingen geïnitieerd, merken overkoepelende accualliantie. CAS ging in de zomer van 2018 met 9 fabrikanten van elektrisch
gereedschap en machines uit diverse segmenten van start. Op dit moment
maken de bedrijven Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix,
Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding,
Birchmeier, fischer, Prebena, Cembre, Pressfit, Jöst abrasives, Gesipa, Trumpf,
Monti, Baier, Scangrip, Cemo, ITH Schraubtechnik, Spewe en Lamello deel
uit van CAS. Binnen dit in de branche unieke accu-systeem zijn alle accu’s
van de CAS-merken voor 100% uitwisselbaar en kunnen willekeurig met
elkaar gecombineerd worden. Op basis van de krachtige Metabo LiHD-accutechnologie verzamelt CAS de meest uiteenlopende bedrijven onder één dak
en biedt professionele gebruikers zo de vrijheid, ook ver van een stopcontact
met standaard- en speciale producten van verschillende fabrikanten mobiel
en flexibel te werken.
Meer over CAS leest u op www.cordless-alliance-system.com/nl.

Over Metabo
Metabowerke GmbH in Nürtingen is een traditionele fabrikant van elektrisch
gereedschap voor professionele gebruikers op het gebied van metaal en
industrie, evenals de bouw en renovatie. Metabo staat voor krachtig accugereedschap en is met haar LiHD-technologie de toonaangevende aanbieder
in het accu-segment. Zo heeft Metabo haar visie met betrekking tot een
snoerloze bouwplaats inmiddels gerealiseerd. De LiHD-technologie vormt
bovendien de basis voor het accu-systeem CAS (Cordless Alliance System),
dat uit machines en elektrisch gereedschap van verschillende, branchespecifieke fabrikanten bestaat. Onder de merknaam Metabo wordt een volledig
assortiment machines en toebehoren voor alle gangbare toepassingen, maar
ook specifieke producten en systeemoplossingen voor speciale toepassingen
aangeboden. Het programma van Metabo bestaat uit een omvangrijk assortiment accu-machines, naast machines met snoer en persluchtgereedschap.
Metabo werd in 1924 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf, dat behalve op de locatie Nürtingen ook in het Chinese
Shanghai produceert. 25 verkooporganisaties en meer dan 100 importeurs
zorgen voor de internationale vertegenwoordiging. Wereldwijd werken er
ca. 2.000 mensen voor Metabo. Ze hebben in het boekjaar 2020/2021 (april
2020 tot maart 2021) en omzet van 594 miljoen euro gerealiseerd
Meer over Metabo en haar producten vindt u op www.metabo.com.
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Over Lamello
Lamello AG is een toonaangevende fabrikant van verbindingssystemen voor
de houtbouw en houtindustrie. Met een internationaal verkoopnetwerk,
bestaande uit vier vestigingen, vertegenwoordigingen in 50 landen en meer
dan 400 verkooppartners is Lamello internationaal uitstekend vertegenwoordigd. Timmerlieden, meubelmakers, houtbewerkers, winkelinrichters,
meubelontwerpers, keukenboeren en vele anderen kiezen voor de innovatieve
systeemoplossingen uit het Zwitserse Bubendorf
Meer over het bedrijf Lamello en haar producten leest u op www.lamello.nl.
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