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#TECHNOLÓGIA

Kisgépek, 
nagy álmokhoz

Te mondd el  
mit szeretnél,  
mi adunk hozzá 
technológiát!



Technológia,  
tudás és biztonság

Nem gépeket, szoftvert vagy szervizt árulunk. 
Mi technológiát, tudást és biztonságot adunk. 

Mi az Anest Csoport vagyunk. Modern technológiát biz-
tosítunk a magyar fa- és alumíniumiparnak. Alapítónk több 
mint 30 éve kezdte pályáját, azzal a céllal, hogy a lehető 
legjobb megoldásokat nyújtsa azoknak, akiknek munkája 
a fa és az alkotás szeretetéről szól.

Az ipar fejlődésével ez a vállalkozás is céggé, majd csa-
pattá nőtt. A cél továbbra is az maradt, hogy egyénre, 
üzemre szabott modern megoldásokat kínáljunk. A leg-
frissebb technológiák alkalmazásával és több évtizedes 
tapasztalattal mára több mint 7000 gépet telepítettünk, 
ezzel segítve az üzemeket a korszerű termelésben.

A modern ipar ma már olyan összetett, hogy a minden-
re kiterjedő tudás csak felületes lehet, ezért csoportokat 
alakítottunk ki, akik egy-egy szakterület specialistái. Min-
den egyes megrendelés mögött számos egyeztetés és 
még több szakértői munka áll. Hosszú távon gondolko-
dunk partnereinkkel, így mindig a legjobb, folyamatosan 
fejleszt hető megoldásokra törekszünk.

Azon dolgozunk, hogy mind a kisvállalkozások, mind a 
nagyüzemek képesek legyenek segítségünkkel meg-
felelni a változó piaci elvárásoknak. A legfontosabb ki-
hívások, amikkel szembe kell nézniük a magyar faipari vál-
lalkozóknak, az a vevői oldalon megnövekedett minőségi 
elvárás, melyben a szállítási határidők betartása elenged-
hetetlen, másik oldalon pedig a működést erősen megne-
hezítő szakemberhiány. Ezekre a környezeti adottságokra 
csak a korszerű gyártástechnológiák adhatnak választ, 
melyre még a legkisebb üzemeknek, gépparkoknak is 
szükségük van. 

A megújult technológiához és a digitalizáció bevezeté-
séhez elengedhetetlenül szükséges az alkalmazottak és 
a vezetők oktatása, ezért képzünk gépkezelőket, szoft-
verfelhasználókat, üzemszervezőket. Felhasználóbarát 
szoftvereket adunk a gépekhez, a tervezéshez, a gyártás-
előkészítéshez és természetesen az üzemszerve zéshez 
is. Ma már nem csak a CNC-technológiával felszerelt üze-
meknek van szükségük szoftveres támogatásra. 

AJÁNLATUNK:

• Helyszíni állapotfelmérés, személyes tanácsadás

• Alapgépek cseréje – a pontosság és a munkavédelmi
elvárások érdekében

• Élzárók cseréje – új anyagok, PU-élzárás (nullfuga)

• CNC-k és táblafelosztók – optimatizálás, automatizálás

• Automatizált kisüzemek – Nesting-technológia
350 m2-en, 2–3 fővel

• Szoftverek bevezetése

• Modern felületek – csiszolás, fóliázás, felületkezelés

• Évtizedekig jól működő gépet kere-
sel üzemedbe, mely megbízható alap
anyagokból és a legfejlettebb tech-
nológiák mentén készült Európában.

• A Tudatos gyártás elvét képviseled

• Tömörfával, bútorlappal vagy akár
mindkettővel foglalkozol

• Fontos a tudat, hogy egy teljes
szakértői csapat áll a választásod
mögött, tervezéstől a beüzemelésig
és tovább, mindent úgy segítünk
megtervezni, hogy jövőbemutató,
fejleszthető rendszered legyen

Neked szól ez a kiadvány, ha…
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minimax me 22

Egy zseniális, egyszerű, precíz élzáró, élfóliázó gép kisüzemek, 
asztalosüzemek élzárási feladataira: akár 5 mm élanyagvastagság, 
50 mm panelvastagság, 6 méteres előtolás percenként. Élléc felra-
gasztása 5 mm vastagságig!

Az SCM gyár éllezáró gépcsaládjának egyik legkisebb tagja az 
ME 20 élzárógép. Az ME 20 már ömledékragasztóval biztosítja a 
korrekt élzárást 2 mm vastagságig. A gépet kifejezetten egyedi 
munkákhoz, kis műhelyek céljára fejlesztették ki. Éppen ezért ren-
delhetőek egyfázisú kivitelben is.

Az ME 20 élzárógép a legkorszerűbb technológiával készült gép.  

Az SCM gyár éllezáró gépcsaládjának következő tagja az ME 22 
élzárógép. Az ME 22 már további egységekkel biztosítja a korrekt 
élzárást 2 mm vastagságig. A gépet kifejezetten egyedi munkák-
hoz, kis műhelyek céljára fejlesztették ki. Az ME 22 élzárógép a 
legkorszerűbb technológiával készült gép.

Általános jellemzők:

• A kezelőpanel a gépkezelő oldalán

• A nagymerevségű, bordázott acélból készült vázszerkezet ga-
rantálja a munkaegységek egységek rezgésmentes működését.

• Felső acél nyomógerenda gumírozott leszorítógörgőkkel

• Előtoló heveder a vibrációmentes előtolás érdekében

• Az élenyag vastagság és panelvastagság beállítása, kézi úton
történik.

•  A penlvastagság értéke numerikus kijelzőről olvasható le

• A ragasztó gőzök egy önálló ragasztócsonkon távoznak, a mun-
ka egységeken keletkező por és forgács egy központosított
elszívócsonkon távozik

• Görgős homloktámasz a gép teljes hosszában

• PLC-vel ellátott elektromos szekrény, zárható főkapcsoló és túl-
terhelés elleni védelem

• Vészhelyzeti nyomógombok

minimax me 20
 élzáró  élzáró

2.934.000 Ft-tól* 3.366.000 Ft-tól*

Kattints és nézd meg videónkat, 
vagy olvasd be okos telefonoddal!



minimax sc 2cminimax si 315 es

1.378.800 Ft-tól*2.703.600 Ft-tól*

Az si 315 es lapszabászgép 2600 mm-es vágáshosszall rendel-
kezik alapkivitelben, opcióként 3200 mm-es vágáshossz kérhető.

A Ø315 mm-es fűrészlappal elérhető maximális vágásmagasság 
102 mm. A gépen külön motor hajtja meg a főlapot és az elővágó 
egységet.

Egyszerű kezelhetősége, pontossága révén fontos kiegészítője az 
asztalosműhelyeknek.

Az si 315 S lapszabászgép a legkorszerűbb technológiával készült 
gép.

A minimax sc 2 c classic lapszabászgép a kisebb asztalos üze-
mek, a kézműipar ideális faipari berendezése: Ø315 mm-es fűrész-
lap elővágóval, 100 mm-es vágásmagasság, egyszerűen állítható 
fűrészlapkiállás és fűrészlap döntés, 4 kW teljesítmény. 

A vevő igényére szabott kialakítás: szabászkocsi vágáshossz op-
cióként 660 mm. Vágásszélesség a párhuzamvonalzó mellett max. 
900 mm, masszív 840x560 mm-es keresztasztal.

A gép alkalmas nagyon vastag tömörfa (max 100 mm) és furnéro-
zott panelek vágására is. Az új elővágó egység (opcionális) könny-
en beállítható a gépen kívülről. 

Könnyebb és pontosabb vágás lehetséges a stabil konzolkitámasz-
tónak és a széles gördülőasztalnak köszönhetően. Kiváló minőségű 
csendes futás, öntisztító, pormentes rendszer, hosszú élettartam-
mal. A gördülő asztal extrudált, eloxált alumínium profilokból készül, 
a golyók edzett acél szalagokon gördülnek.

lapszabászgép lapszabászgép



minimax ad21

1.378.800 Ft-tól* 1.765.440 Ft-tól*

minimax e 10

Bútorkészítő kisműhelyek elengedhetetlen gépe az Advance 21 
sorozatfúrógép. 

Korpusz összeállítási furatok, polctartó furatsorok, pánthely fura-
tok elkészítésére alkalmas gyors, pontos berendezés. A sorozat-
fúró alapváltozatban manuálisan dönthető 0˚-90˚ tartományban. A 
45˚-os szög beállításához egy pozícionáló nyújt segítséget. A fúró-
egység 21 orsós, gyorstokmányos kivitelű, alapfelszereltségként 3 
m-es vonalzóval és két pneumatikus leszorító egységgel van ellát-
va. Elszívócsonk segítségével a gép elszívásra csatlakoztatható a
tisztább munkakörnyezet érdekében. A munkaciklus kényelmesen
lábpedállal indítható.

A sorozatfúróhoz rendelhető opciók: 

• Pneumatikus fejdöntés

• Kiegészítő pneumatikus leszorító

• 2 db kiegészítő ütköző

• Vezető 45 fokos vízszintes fúrásokhoz

• Egyfázisú verzió kivitel

Olvadékragasztós élzáró gép egyenes és íves élek gyors és 
egyszerű zárásához. Az e10 élzárógép főleg egyedi munkák ese-
tében lehet jó választás. A 80 mm-es maximális panelvastagság, 
a tekercsből és szálból is adagolható élanyagok széles körűen al-
kalmazható élzáró géppé varázsolják ezt a kis élzáró berendezést. 
Az élanyag vastagsága 0,4-3 mm tartományban lehet. Karcolásálló 
fenol munkaasztal, teflon bevonatú ragasztótartály.

sorozatfúró élzáró
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scm startech 27

2.264.400 Ft-tól*

Az SCM startech 27 sorozatfúrógép egyaránt nélkülözhetetlen a kis 
szériás egyedi bútorgyártásban dolgozó műhelyek és a sorozat-
gyártásban dolgozó faipari üzemek számára.

Nagy pontossággal oldja meg a fúrási feladatokat. A gép átgon-
dolt kialakítása biztosítja, hogy a nagyméretű alkatrészek lap- és 
élfuratait is könnyedén elkészítsük. Az öntvény munkaasztal és az 
acél gépváz garancia a hosszú távú megbízható működésre.

Egy Lamello idegencsaphoz elhasznált ragasztó kb. 10-12 
köldökcsaphoz elegendő.

A sorozatfúróval az excenteres összehúzó vasalatok, vagy a pán-
tok helyét is el lehet készíteni.

Minden SCM gép fúrófejének háza ún.egytömbű aluöntvény, amely  
jelentősen pontosabb, tartósabb, mint a szegmensekből szerelt 
változatok. Rendkívűl gyors szerszám- és gépbeállítási lehetőség.

Alapfelszereltség:

• Automata vízszintes-függőleges átállás

• Gyorstokmányos kialakítás

• Elszívócsonk

• 3000 mm-es vonalzó ütközőkkel

• 2 db felső pneumatikus leszorítóhenger

• 9 db gyorstokmány

sorozatfúró



si 400 nova

3.772.800 Ft-tól*

scm me 35

4.766.400 Ft-tól*

Az SCM gyár éllezáró gépcsaládjának egyik legkedveltebb tagja 
az me 35 élzárógép. Az me 35 már ömledékragasztóval biztosítja 
a korrekt élzárást 3 mm vastagságig. A gépet kifejezetten egye-
di munkákhoz, kis és közepes műhelyek céljára fejlesztették ki. 
Éppen ezért rendelhetőek egyfázisú kivitelben is. A gép kérhető 
előmaró egységgel is, ezt a “T” jelzés mutatja. 

Az me 35 élzárógép a legkorszerűbb technológiával készült, nagy 
megmunkálási méretek jellemzik. 8–50 mm panelvastagság, fel-
rakható élanyag vastagsága 0,4–3 mm-ig. A gép a letisztult ipari 
design jegyében készült: felnyitható zajvédő burkolat, észsze-
rűsített elektromos, pneumatikus elszívó csatlakozások. Kompakt 
kialakítású, helytakarékos és az üzemben a technológiához igazo-
dva észszerűen helyezhető el. A gép, kategóriája egyik legmaga-
sabb előtolási sebességét tudhatja magáénak, amely 7 m/perc. De 
egy gép termelékenysége nem csak az előtolási sebesség függ-
vénye, hanem az is meghatározó, hogy mekkora a munkadarabok 
közötti távolság. Az átállási idő is jelentős lehet, ha az üzem sokféle 
élzárási feladatot kíván megoldani, az átállás is sok időt vehet el 
a termeléstől. A gép többféle élanyag felrakására alkalmas PVC, 
melamin, élfurnér, dekor. A megmunkált él lehet lekerekített (R=2 
mm) és egyenes is.

A piac által elismert vezető márka az SCM és STEFANI élzárói 
Magyarországon a legnagyobb darabszámban üzemelő közép-
kategóriás élzárógépek. Még a prémium kategóriában sincs 
szégyenkezni valója. Több évtizedes gyártói tapasztalat és nem 
kevesebb, mint 20 éves magyarországi szerviz és üzemeltetési 
tapasztalat, mely biztos üzemet, gyermekbetegségektől mentes 
letisztult konstrukciót, és gyári pozíciók szerint dolgozó, gyári kép-
zésű szervizes kollégákat jelent.

Az SCM si 400 nova lapszabászgépek alkalmasak bútorlapok 
teljes hosszirányú (3200 mm) és keresztirányú szabására, pallók 
szélezésére, valamint tömörfa anyagok párhuzamos ill. szögben 
történő vágására is. A vágásmagasság és dőlésszög (90 - 45°) 
állítása az si 400 nova típusnál manuálisan, míg az si 400 ep eseté-
ben motorikusan, programozhatóan történik. 

Az SCM széles lapszabászgép szortimentjének egyik legverseny-
képesebb és precíz lapszabász megoldása a nova szabászgép 
család. Legnagyobb tagja, az si 400 nova Ø400 mm-es fő fűrész-
lap átmérővel büszkélkedhet, amellyel akár 140 mm vastag ságú 
anyagot is át tudunk vágni.  

Az si 400 nova alapfelszereltségéhez tartozik az önálló motorral 
szerelt elővágómű, ami lehetőséget biztosít a laminált bútorlapok 
kiszakadásmentes szabására. 

élzáró lapszabászgép
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scm minimax s 45n

802.800 Ft-tól*

minimax fs 41c

Professzionális szalagfűrészgép famegmunkáló és kézműves mű-
helyek számára. A minimax s 45n egy az SCM csoport által fejlesz-
tett 3kW-os motorral felszerelt szalagfűrész. 

Már több mint 20 éve van piacon. Az s 45n egy kiváló szalagfűrész 
az egyedi bútor gyártók számára. A dönthető öntvény asztal és 
dinamikusan kiegyensúlyozott szalagvezető tárcsák, valamint a 
felső és alsó precíziós szalagvezetők tökéletes vágási eredményt 
biztosítanak. A gép alkalmas fa, műanyag és alumínium, egyenes 
és döntött vágására is.

Az SCM fs 41c egy kiváló minőségű ipari kombinált gyalugép 
egyengető és vastagoló funkcióval, amely nagy teljesítményt és 
hely takarékos kialakítást takar. 

Az SCM gépek jellemzője, a magas minőség, megfizethető áron, 
folyamatos használatra tervezve. 1800 mm hosszúságú öntvény 
egyengető asztallal rendelkezik, így precíz megmunkálást tesz le-
hetővé. Az asztal két részben hajtható fel vastagolásnál. Vastagol-
ni két előtolási sebességgel lehet,  A vezető vonalzó dönthető és 
masszív kivitelű, lehetővé teszi a pontos beállítást.  A méretállítás 
manuálisan történik. Háromkéses precíz késtengely, opcionálisan 
kérhető TERSA vagy XYLENT késtengellyel is. 

Kérhető hozzá erősebb motor, akár egyfázisú is, valamint 
hosszlyuk fúró szupport. CE normás biztonsági felszereltség.

szalagfűrész kombinált gyalugép

1.515.600-tól*



minimax st 3c

2.300.400 Ft-tól*

minimax lab 300p

2.361.600 Ft-tól*

Az st 3c két független motorral, valamint a legkorszerűbb beren-
dezésekkel felszerelt gép, a gazdag szériatartozékok és a bőséges 
opcionális választék segítségével rendkívüli teljesítőképességet 
és maximális sokoldalúságot kínál. A fűrészegység 0 - 45˚-ban 
dönthető, maximális fűrészlap átmérő 315 mm, kérhető elővágó 
egységgel is. A maróegység opcionálisan kérhető dönthető ten-
gellyel, melynek fordulatszáma több fokozatban állítható.

A gép alapfelszereltsége:

•  Anodizált alumínium szán, nagy precizitású, edzett acél vezetéken
(270x125x2310 mm)

• Keresztasztal teleszkópos kitámasztóval (900x600 mm)

• Kihúzható vonalzó a keresztasztalon, két db átbillenthető üt köző-
vel, és excentrikus leszorítóval

• Párhuzamvonalzó a fűrészegységhez

• Vezető a maróegységhez finomállítással

•  CE norma, vészgombák, védőburkolatok az egységeken, elektro-
mos védelem

•  Fékes motor a maróegységen

A minimax lab 300p négyfunkciós kombinált faipar gép alapban 
négy műveletet tud elvégezni: egyengetés, vastagolás, fűrészelés, 
marás, de kiegészítőként kérhető hosszlyukfúró aggregáttal is. A 
4kW motorteljesítmény, az 500 kg tömeg, 1600 mm vágáshossz 
garantálja a megfelelő alkalmazhatóságot, méretpontosságot. 
Mindhárom fő egység önálló motorral rendelkezik. A minimax 
lab 300p négyfunkciós kombinált faipar gép fűrész aggregátja 
max Ø315 mm átmérőjű fűrészlap fogadására képes, az elővágó 
lap(opcionális) átmérője 80 mm lehet. A fűrészmű természetesen 
dönthető, a fűrészmű emelése és süllyesztése kézi kerékkel történ-
het. 

A gyaluegység munkaszélessége 300 mm, maximálisan meg-
munkálható munkadarab vastagság: 220 mm. Gyalufunkció váltá-
sakor a felnyíló asztalok együtt 90°-ban nyílnak. Új megoldást 
kapott a késtengely elszívó burkolata, amely a hatékonyságon túl  
a biztonságot is növeli egyben. Kérhető Xylent tengellyel is. 

A gép használata során garantált a méretpontosság, a kiváló fe-
lületi minőség. A lab 300p kombinált gép könnyen átalakítható, a 
kívánt megmunkálási feladathoz. A lab 300p a legkorszerűbb tech-
nológiával készült gép.  A gép kérhető egyfázisú motorokkal is.

körfűrészmaró kombinált gép többfunkciós faipari gép
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minimax f 41es

1.748.520 Ft-tól*

Robosztus egyengető gyalugép 410 mm munkaszélességgel, 
négy késes késtengellyel (kérhető Xylent tengellyel is) 2200 mm-es 
hosszúságú öntvény asztallal, optimálisan kialakított védőburkolat-
tal és hosszú élettartammal. 

Kis helyigénye miatt kisebb asztalos műhelyekbe is ajánljuk egyedi 
gyártásra. Alapverzióban 5 kW-os motorral szerelt, de kérhető egy-
fázisú kivitelben is. Kérhető hozzá hosszlyukfúró egység is.

egyengető gyalu



si 300s nova

2.786.400 Ft-tól*

minimax ls

1.969.200 Ft-tól*

A kedvező ár-érték arányú nova lapszabászgép család legkisebb 
gépe kis helyigényű, 1600 mm-es csúszószánnal, melynek fu-
táspontosságára a gyártó cég 10 év garanciát ad. A fűrészmű egy 
zárt struktúrájú öntvény, melynek torziós merevsége és vibráció-
mentessége biztosítja a fűrészlapok precíz beállíthatóságát és biz-
tos futását. A magassági és döntési pozícionálás manuális. 

A gép főmotorja alapban 5kW-os, a főlap átmérő max Ø315 mm, és 
rendelkezik önálló elővágó egységgel is, így alkalmas tömörfa és 
laminált alapanyag vágására is.

Kérhető opciók:

• 400 mm főlap átmérő 7 kW-os motorral

• Digitális méretkijelzés a párhuzam vonalzón

• Excenteres leszorító

10 év gyári garancia 
a szánszerkezet  

futáspontosságára!

A 2500 mm, illetve opcionálisan 3000 mm asztalhosszal elérhető 
minimax ls szalagcsiszoló gép mindkét oldalról nyitott gépvázzal, 
erős 3 kW-os teljesítményű motorral asztalos üzemek, faipari műhe-
lyek ideális és kötelező alapgépe a csiszolás területén. 

A csiszolószalag alapesetben 7100/8100 mm hosszú és 150 mm 
széles, a manuális csiszoló papucs finom felületi megmunkálást 
tesz lehetővé. A szalagcsiszoló extrém stabilitással és pontosság-
gal dolgozik a vibrációmentes és robosztus kialakításnak köszön-
hetően. Ergonomikus felépítése könnyű kezelhetőséget biztosít. 

A tiszta, egészséges és jogszabálybarát munkakörnyezet biz-
tosítható a szalagcsiszoló gép két elszívó csonkjára kötött meg-
bízható elszívó berendezés segítségével.

lapszabászgép szalagcsiszoló



minimax s 41es

1.749.600 Ft-tól*

minimax tw 55es

2.278.500 Ft-tól*

Robosztus vastagsági gyalugép 410 mm munkaszélesség-
gel, négykéses késtengellyel (kérhető Xylent tengellyel is).  
Opcionálisan kérhető motoros asztalemeléssel, digitális méretki-
jelzéssel is, valamint gumírozott kihúzóhengerrel is. Négypontos 
orsós asztalemelés, 3-240 mm anyagvastagságig. Kis helyigénye 
miatt kisebb asztalos műhelyekbe is ajánljuk egyedi gyártásra. 

Alapban 5 kW-os motorral szerelt, de kérhető egyfázisú kivitelben 
is. CE normás kivitel.

Standard tartozékok

• Nagy falvastagságú öntvény munkaasztal

• Asztalemelés kézi kerékkel, tizedes pontosságú indikátorral

• Asztalemelés 4 csavarorsón

• Spirálisan hornyolt acél behúzó henger

• Szatinált acél kihúzóhenger

A tw 55es egy masszív felépítésű asztalos marógép, frontolda-
li csapozó kocsival, akár ablakgyártásra is. Fordulatszám állítás 
négy fokozatban 3500-10000 ford/perc-ig LED-es kijelzéssel. 

Standard tartozéka, az anodizált alumínium csapozókocsi, nagy-
precíziós lineáris csapágyazással. CE normás felszereltség, plexi 
ívkövető védőburkolat, forgásirány váltás.

Rendelhető kiegészítők:

• Dönthető marótengely

• Maróvezető 3 állítási lehetőséggel

• Csapozó kisasztal és védőburkolat

• Keresztasztal konzolkitámasztóval

• Motoros tengely emelés digitális kijelzővel

• Cserélhető marótengely

• Előkészítés előtoló berendezéshez

• Asztal hosszabbítások

vastagsági gyalugép marógép



     

Tudjuk, hogy mennyire fontos az, ha bármi kérdésed vagy problémád adódik 
gépeddel vagy szoftvereddel kapcsolatban, akkor legyen egy biztos pont, ami 
gyors segítséget ad és nem hagyja megoldatlanul ügyedet.

Ezek vagyunk mi.

Az országban legnagyobb faipari szerviz csapatunk állandó kapcsolatban áll 
képviselt márkáinkkal.

Mi szakemberek vagyunk, felkészültek vagyunk, csapat vagyunk, de ami a 
legfontosabb: mindig melletted állunk!

Szeretnénk ha tudnád, hogy nem csak akkor hívhatsz, ha baj van, mi tényleg 
azért vagyunk, hogy felkészült, jól működő gépparkkal dolgozz nap, mint nap.

Nem hagyunk egyedül 
Gépet venni, márkát választani több évtizedes elköteleződést jelent.

Felkészült, jól képzett 
technikusi gárda

Magyar nyelvű szoftver  
és online gépkezelői  

támogatás, hogy mindig 
 tudj kérdezni, ha elakadtál

Csoportos és egyéni 
képzések

0/24 webshopos  
alkatrészellátás,  

egyedi alkatrészek  
gyártói kirendelése



Nem gépeket, szoftvert vagy szervizt árulunk.    Mi technológiát, tudást és biztonságot adunk.

Szolgáltatásaink:

Javítás Gépbeüzemelés Képzés Alkatészellátás

Állapotfelmérés, 
karbantartás

Átalánydíjas 
szerződések

Biztonsági 
mentés

Gépmozgatás, 
áttelepítés



Meggyőztünk?
Vedd fel kapcsolatot szakmai 
tanácsadó csapatunkkal!

Az ország egész területén  
dolgozunk azért, hogy továbbra 
is egy modern és céltudatos  
hazai faipar formálói lehessünk.

Honlapunkon meg tudod nézni,  
melyik munkatársunk van hozzád 
legközelebb. Kérd meg, hogy  
látogsson el hozzád!

www.anest.hu

PlanetGép Kereskedelmi Kft. 
2600 Vác, Horgásztói u. 1. 

+36 27 345 292 • info@anest.hu • www.anest.hu

Adószám: 12419137213 HUF 
BANK: HU32 103000021061011649020012 

EUR BANK: HU58 103000021061011648820015

*Áraink nettó értékben értendők,
360 Ft/Eur árfolyamon, a beüzemelési munálatok nem képezik az ajánlat részét. 


