
Narzędzia spełniające 
najwyższe wymagania

Wreszcie system,  
który wszystko łączy

Wszechstronny, stabilny, szybki: 
DOMINO - nowy system  
do wykonywania połączeń

Wyjątkowy!
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DOMINO - system do wykonywania połączeń

Każdy system  
ma swoje zalety ...  

Kołki okrągłe zaliczają się do najważ-
niejszych elementów łączących w meb-
larstwie - przy ich użyciu można od razu 
wykonać pewne połączenia drewniane. 
Ze względu na to, że kołki okrągłe nie 
pozwalają na żadne przesunięcia, dokład-
ne pozycjonowanie odbywa się najczęś-
ciej na maszynach stacjonarnych lub 
półstacjonarnych.

Kołki okrągłe. Tradycyjne  
rozwiązanie dla ram i stelaży. 

Łączniki płaskie pozycjonuje się szyb-
ko – i najczęściej przy użyciu maszyn 
ręcznych – według rysy. Ponieważ kołki 
płaskie są krótsze od wyfrezowywanych 
rowków, lekkie przesunięcie przy wpusz-
czaniu nie stanowi problemu. Połączenie 
jest przesuwne. Ta zaleta wymaga jednak 
dodatkowego ustawienia przy sklejaniu.

Łączniki płaskie. Stanowią  
od dziesiątków lat standard  
dla łączenia płyt.
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...ale ten jeden ma wszystkie

DOMINO - system do wykonywania połączeń 
W przyszłości nie do pominięcia przy wykonywaniu połączeń drewnianych.

Wszechstronny: nadaje się do łączenia 
płyt, tak samo jak do ram i stelaży.

Stabilny: najwyższa stabilność dzięki 
szczególnemu ukształtowaniu i dużej 
powierzchni klejenia łączników DOMINO.

Szybki: pierwszy otwór pod łącznik 
ustawiany jest bardzo prosto przy użyciu 
bolców oporowych i wyfrezowywany z 
dokładnością pasowania. Ustala natych-
miast łączone elementy dokładnie i 
równo do krawędzi.

System DOMINO toleruje także mniej- 
sze niedokładności dalszych otworów na  
łączniki. Dzięki temu mogą być one 
wykonane szybko i prosto.
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DOMINO - system do wykonywania połączeń. Wreszcie system, który wszystko łączy

Łączniki DOMINO:  

Najwyższa stabilność
Dzięki kształtowi łącznika DOMI-

NO, wyposażonemu w pęczniejące 
„kieszenie klejowe” i boczne rowki 

wzdłużne.

100 % -owe zabezpieczenie  
przed skręcaniem

Począwszy już od pierwszego  
łącznika DOMINO.

Pasuje doskonale
Dzięki dokładnie wyfrezowanemu 

otworowi podłużnemu oraz specjal-
nej geometrii rowków DOMINO.

DOMINO to nowy wyjątko-
wy system do wykonywania 
połączeń. Składa się z nowej 
frezarki DOMINO Festool do 
połączeń i dodatkowego ele-
mentu w postaci owalnego 
łącznika DOMINO. 

System DOMINO do wyko-
nywania połączeń nadaje się 
zarówno do łączenia płyt, 
jak i ram oraz stelaży. Pro-
ste pozycjonowanie łącznika 
DOMINO umożliwia ekono-
miczną produkcję pojedyn-
czych elementów i małych 
serii, jak np. krzeseł, stołów, 
regałów...

W ten sposób pracują Pań-
stwo precyzyjnie i szybko.

Tutaj przedstawiamy Państwu kilka przykłado-
wych zastosowań, w których system połącze-
niowy DOMINO ułatwi Państwu pracę dzięki 
większym możliwościom, szybkości i stabilno-
ści wykonania.

stabilne, jak w przypadku połączeń typu gniazdo i czop, tylko o wiele szybsze i bardziej uniwersalne

PEFC/04-31-0622

Łączniki DOMINO mają znak 
jakości Pan European Forest 
Council (PEFC) dla produk-
tów drzewnych uzyskanych 
z drewna pochodzącego ze 
starannie, odpowiedzialnie 
i długofalowo prowadzonej 
gospodarki leśnej.
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DOMINO - system do wykonywania połączeń. Wreszcie system, który wszystko łączy

Łączniki DOMINO:  

Połączenia stelaży
System DOMINO nadaje się do  
elementów począwszy już od  
15 x 22 mm.

Połączenia ram
Najwyższa stabilność w przypadku 
szczególnie obciążonych elementów 
ram dzięki zastosowaniu kilku łączni-
ków DOMINO.

Połączenia płyt
Szybkie i stabilne połączenia bez 
dodatkowego ustawiania przy  
sklejaniu.

stabilne, jak w przypadku połączeń typu gniazdo i czop, tylko o wiele szybsze i bardziej uniwersalne
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DOMINO - system do wykonywania połączeń. Wszechstronny, stabilny, szybki

Tak znakomita jak cały system:  

Pewna pozycja
Dokładne przykładanie do elementu i  
pewne frezowanie dzięki możliwości  
obserwacji przez specjalne okienko.

frezarka DOMINO DF 500 do połączeń

System DOMINO łączy wyjąt-
kową wszechstronność z prostą 
obsługą i najwyższą precyzją. 
Przejawia się to w każdym 
szczególe frezarki DOMINO.

Opatentowana zasada frezowa-
nia, doskonała ergonomiczność 
i różne możliwości ustawiania 
parametrów sprawiają, że 
szybkie wykonywanie stabil-
nych połączeń, nawet w bardzo 
skomplikowanych przypadkach, 
staje się dziecinną igraszką.

Frezowanie pod kątem
Wstępne ustawienia zapadkowe pod 
kątami 0°, 22,5°, 45°, 67,5° i 90° oraz 
płynna regulacja kąta frezowania w 
zakresie od 0 do 90°.

Opatentowana zasada  
frezowania
Dzięki jednoczesnemu ruchowi obrotowemu 
i wahadłowemu w jednej operacji wyfre-
zowuje się otwór podłużny. Bez odbicia 
wstecznego. 

Doskonała technika
Wysoka jakość i wytrzymałość mechani-
zmów zapewnia trwale precyzyjne wyniki 
frezowania.
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DOMINO - system do wykonywania połączeń. Wszechstronny, stabilny, szybki

frezarka DOMINO DF 500 do połączeń

Wybór szerokości  
otworu wzdłużnego
Po prostu w czasie pracy frezarki do 
połączeń ustawia się wariant ustalo-
nego otworu wzdłużnego ① lub otworu 
z luzem ②.

Opuszczane bolce oporowe
Do szybkiego i dokładnego pozycjo-
nowania pierwszego łącznika DOMI-
NO w obu łączonych elementach.

Optymalne odsysanie
Usuwa do 95 % wiórów powstają-
cych w czasie frezowania.1)

Przesuwny zderzak  
centrujący
Wstępne ustawianie dla frezowania 
pośrodku elementów o grubości: 16, 
20, 22, 25, 28, 40 mm.

Nastawianie  
głębokości frezowania  
przy użyciu skali
Łatwe i precyzyjne ustawianie  
głębokości frezowania. 

Ogranicznik  
głębokości frezowania
Szybkie i dokładne nastawianie pię-
ciu głębokości frezowania.

1) Źródło: Laboratorium Badawcze Festool, lipiec 2005.
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Zasada ruchu wahadłowego Precyzja

Frezarka DOMINO do połączeń frezuje  
jak żadna inna

Ruch frezu frezarki DOMINO jest zupełnie wyjątkowy na tle 
innych frezarek ręcznych. Cecha szczególna to jednoczesne 
wykonywanie przez frez ruchu obrotowego i wahadłowego –  
opatentowane rozwiązanie, które dotychczas stosowane było 
tylko w kosztownych maszynach stacjonarnych. Umożliwia pracę 
bez szarpnięć narzędzia, a tym samym pewną i bezpieczną. W 
rezultacie uzyskuje się otwory podłużne wyfrezowane z absolut-
ną precyzją. Szerokość otworów można łatwo zmieniać w trak-
cie pracy poprzez zmianę pozycji przełącznika.

Szybka i precyzyjna praca

Na przykładzie połączenia płyt:

Z wykorzystaniem bolców oporowych frezarki Ⓐ DOMINO 
wyfrezować otwór ustalający.
Kolejne otwory podłużne z luzem frezować „na rysę”, 
obserwując je poprzez okienko Ⓑ. Dzięki szerzej wyfre-
zowanemu otworowi zniwelowane zostają niedokładności 
przykładania frezarki.
Umieścić łączniki DOMINO w otworach.
Bez dodatkowego ustawiania złączyć elementy ze sobą w 
celu późniejszego sklejenia.

Dzięki łącznikowi DOMINO w otworze ustalającym łączone ele-
menty mają w czasie sklejania zrównane krawędzie. Połączenie 
jest idealne – tak prosto się to wykonuje.

DOMINO - system do wykonywania połączeń. Wreszcie system, który wszystko łączy

Wszechstronny, stabilny, szybki  
Przegląd zalet systemu DOMINO do wykonywania połączeń

1

�

�

�

Szerokość otworuPozycja przełącznika

Różnorodne możliwości, a mimo to precyzja dzięki szybkiemu  
ustawianiu szerokości frezowania w czasie pracy.

Otwór ustalony

Otwór podłużny z luzem
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DOMINO - system do wykonywania połączeń. Wreszcie system, który wszystko łączy

Łączniki DOMINO występują w pięciu wielkościach do różnych 
zastosowań i grubości materiałów. Ogranicznik głębokości 
frezarki DOMINO do połączeń pozwala na takie frezowanie 

Przegląd zalet systemu DOMINO do wykonywania połączeń

Stabilność

Najwyższa stabilność połączenia

Płaski łącznik DOMINO o kształcie owalnym posiada dużą 
powierzchnię sklejania, co zapewnia wysoką stabilność połą-
czenia. Zwłaszcza w przypadku ram lub stelaży połączenie za 
pomocą DOMINO jest tak stabilne, jak połączenie na gniazdo 
i czop, tylko wykonuje się je szybciej i z większą możliwością 
wprowadzania zmian.

Kombinacja możliwych  
głębokości frezowania

Wielkości łączników DOMINO

Do każdego zastosowania odpowiedni łącznik DOMINO 

 5 x 30

 6 x 40

 8 x 40

 8 x 50

 10 x 50

15

 5 x 30

15

20 12

20

15 ��

20

��

��

Źródło: Laboratorium Badawcze Festool, lipiec 2005.

Połączenie klejone 
uszkodzone po ugięciu 
2,1 mm.

Połączenie klejone 
uszkodzone po ugięciu 
2,3 mm.

Połączenie klejone trzy-
ma się. Test obciążenia 
został przerwany po 
wystąpienia ugięcia  
14 mm. 

1x łącznik 
płaski

2x kołek 
okrągły

1x DOMINO

Przyłożenie obciążenia

Test obciążenia:  
złącze narożne elementów z drewna dębowego 
Rozwiązania konwencjonalne kontra DOMINO
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Asortyment DOMINO

Zawsze odpowiednie łączniki DOMINO pod ręką

Czy to w warsztacie, czy na montażach – w systenerze z asor-
tymentem DOMINO mają Państwo przejrzyście posegregowa-
ne łączniki wszystkich wielkości. Szybko można znaleźć ten 
właściwy. Ponadto w zakresie dostawy zawarty jest kompletny 
asortyment frezów. Barwny kod na opakowaniach pozwala na 
szybką orientację co do łączników i frezów DOMINO.

Przegląd zalet systemu DOMINO do wykonywania połączeń

Głębokości frezowaniaKombinacja możliwych  
głębokości frezowania

par otworów, że możliwe jest plasowanie łączników nie tylko 
pośrodku, lecz również z przesunięciem. 

W opakowaniach przeznaczonych do uzupełniania asortymen-
tu znajduje się zawsze tylko jedna wielkość. W normalnych 
opakowaniach łączniki umieszczone są w sześciu woreczkach z 
tworzywa. Każdy woreczek pasuje zawsze do jednego pojem-
niczka w systenerze z asortymentem DOMINO.

Do każdego zastosowania odpowiedni łącznik DOMINO 

12

20

��

20

��

��

��
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 który wszystko łączy

łączeń

Bardzo prosta obsługa

Frezowanie jak żadną inną frezarką 

Frezarka DOMINO do połączeń znacznie ułatwia Państwu pracę. 
Nie musicie się Państwo przestawiać, jeśli już pracowaliście fre-
zarką do połączeń przy użyciu kołków okrągłych lub łączników 
płaskich. Dzięki ergonomicznemu kształtowi oraz wyjątkowo 
prostym elementom obsługowym frezarki DOMINO mogą Pań-
stwo natychmiast rozpocząć frezowanie – wszystko jedno czy w 
poziomie, w pionie, czy po skosie.

Wyposażenie

Funkcjonalne wyposażenie ułatwia pracę

Do takich ciekawych rozwiązań należy na przykład prowadnica 
do listew, która pozwala na odpowiednie ustawienie do frezo-
wania wąskich listew drewnianych – bez żadnego problemu, 
łatwo i szybko. Dzięki temu błyskawicznie i pewnie pozycjonuje 
się oraz ustala listwy już od szerokości 22 mm, także do frezo-
wania po skosie.

Prowadnica do listew
Doskonała do listew o szero-
kości od 22 do 70 mm.

Prowadnica poprzeczna
Powtarzające się odstępy 
między otworami w zakresie 
od 100 do 205 mm mogą być 
przenoszone na element bez 
ich trasowania.

Element podpierający
Powiększa powierzchnię opar-
cia, zwiększając pewność 
przykładania frezarki przy 
krawędzi.

Wyposażenie

Wyposażenie

Zakres dostawy
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DOMINO - system do wykonywania połączeń. Wszechstronny, stabilny, szybki

DOMINO 
System do wykonywania połączeń, w  
którym wszystko doskonale pasuje

Zastosowania

Meblarstwo

Aranżacja i wykończenie wnętrz sklepowych, mieszkaniowych itp.

Produkcja okien

Budowa obiektów targowych

Połączenia ram i stelaży

Połączenia płyt

•

•

•

•

•

•

Zalety

Jeden system dla wszystkich połączeń płyt, ram i stelaży

Opatentowana wyjątkowa zasada frezowania - która nie jest  

stosowana w innych maszynach ręcznych - zapewnia dokładną 

pracę bez odbicia wstecznego maszyny.

Szybko i prosto ustawiane ograniczniki są gwarancją precyzyj-

nych wyników

Najwyższa stabilność i odporność na skręcanie połączenia wyko-

nanego przy użyciu łączników DOMINO

Pięć wielkości łączników do najróżniejszych grubości materiałów 

oraz zastosowań

Optymalne odsysanie do 95 % wiórów

•

•

•

•

•

•

Dane techniczne
Pobór mocy

Prędkość obrotowa wrzeciona frezarki

Ogranicznik do ustawiania  

głębokości frezowania

Frez DOMINO do rowków Ø

Nastawianie głębokości frezowania  

przy użyciu skali

Przesuwny zderzak centrujący

Frezowanie pod kątem 

 

Przyłącze do odsysania pyłu Ø

Ciężar

420 W

24300 min-1

12, 15, 20, 25, 28 mm 

5, 6, 8, 10 mm

5 – 30 mm 

16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm

0–90°; ustalone zapadkowo 

ustawienia przy 0°, 22,5°, 

45°, 67,5°, 90°

27 mm

3,2 kg

DOMINO Interactive Product Tour na CD-ROM

Za pośrednictwem Interactive Product Tour mogą Pań-

stwo poznać wszystkie możliwości i zalety systemu 

DOMINO do wykonywania połączeń: zastosowania, 

cechy, osprzęt. Obrazy, filmy i teksty pozwalają wniknąć w świat 

DOMINO, kiedy tylko będą mieli Państwo na to czas i ochotę. CD-

ROM z informacjami na temat zastosowań otrzymają Państwo bez-

płatnie na życzenie u Partnera Handlowego Festool.
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DOMINO - system do wykonywania połączeń. Wszechstronny, stabilny, szybki

Model

DF 500 Q-Plus 1

Wyposażenie/zakres dostawy

Frezarka DOMINO DF 500 do połączeń, frez DOMINO D 5, element podpierający,  
narzędzie do obsługi, SYSTENER wielkość 2

Nr zamów.

574228 

1

7

Frezarka DOMINO DF 500 do połączeń

Wyposażenie systemowe
Produkt 

Łącznik DOMINO

Łącznik DOMINO

Łącznik DOMINO

Łącznik DOMINO

Łącznik DOMINO

Systener z asortymen-
tem DOMINO 

Frez DOMINO

Frez DOMINO

Frez DOMINO

Frez DOMINO

Odkurzacz mobilny 
CTM 22

Prowadnica  
do listew

Prowadnica  
poprzeczna

Stół wielofunkcyjny 
MFT 1080 

Ścisk śrubowy  
FSZ 120

Ścisk śrubowy  
FSZ 300

Ścisk dźwigniowy  
FS-HZ 160

Nr zamów. 

493296

493297

493298

493299

493300

493301 
 

493490

493491

493492

493493

583302 

493487 

493488 

490888 
 

489570 

489571 

491594

Zawartość opakowania/  
liczba sztuk

1800 (6 x 300)

1140 (6 x 190)

780 (6 x 130)

600 (6 x 100)

510 (6 x 85)

1105 (600,190,130,100,85)  
 
po 1

1

1

1

1

1 

1 

1 

1 
 

� 

� 

1 

Objaśnienie/ wymiary 

5 x 30 mm

6 x 40 mm

8 x 40 mm

8 x 50 mm

10 x 50 mm

Asortyment łączników DOMINO: 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 
10 x 50 mm  
Frezy DOMINO D 5, 6, 8, 10 mm, SYSTENER wielkość 2

D 5-NL20HW-DF500

D 6-NL28HW-DF500

D 8-NL28HW-DF500

D 10-NL28HW-DF500

Przebadany zg. z EN 60335/IEC 355, posiada dopuszczenie do 
odsysania pyłów kategorii M.

LA-DF 500  
do listew od szerokości od 22 do 70 mm.

QA-DF 500 do powtarzających się odstępów między otworami w 
zakresie 100–205 mm

Stół z płytą perforowaną i składanymi nóżkami,  
jednostka uchylna, jednostka nakładana, przykładnica kątowa, 
zderzak przesuwny

Wykonanie w całości ze stali, zakres mocowania 120 mm 

Wykonanie w całości ze stali, zakres mocowania 300 mm 

Wykonanie w całości ze stali, zakres mocowania 160 mm 

�

�

�

�
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www.festool.pl

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
Wertstraße 20 
D-73240 Wendlingen

reprezentowana przez:

Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o.,  
Dział Festool 
ul. Mszczonowska 7 
Janki k. Warszawy 
PL-05-090 Raszyn 

Dział Handlowy: 
Tel.: (0-22) 711 41 61-63 
Fax: (0-22) 720 11 00 
e-mail: tooltechnic_poland@festo.com

Doradztwo techniczne: 
Tel.: (0-22) 711 41 68

Serwis: 
Tel.: (0-22) 711 41 67

www.festool.pl

O firmie

Nowości i akcje

Partner handlowy

Szkolenia

Targi

Serwis

Katalog produktów online

Pod tym adresem znajdą  
Państwo jeszcze więcej informacji

Na stronach internetowych Festool można  
na przykład poznać

interesujące nowości;
 szeroką ofertę naszego serwisu;
kompletny program dostaw produktów;
zalety wyrobów Festool;

Wszystko to wygodnie na ekranie Państwa 
komputera.

•
•
•
•

Trzyletnia gwarancja –  
lepszej nie ma! 

Doskonała gwarancja Festool 1+2 daje Pań-
stwu 3 lata bezpieczeństwa. Podstawowa 
jednoroczna gwarancja zostaje automatycznie 
przedłużona do 3 lat po wypełnieniu przez 
Państwa karty zgłoszeniowej i przesłaniu jej 
do Festool wraz z kopią dowodu zakupu w 
ciągu 30 dni od daty nabycia każdego narzę-
dzia. Warunkiem jest użytkowanie zgodnie z 
instrukcją obsługi. 

Partner Handlowy
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