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Montážní sada na neviditelné spoje terasových prken
Přípravek pro snadné sestavení podlahy, obložení a schodů na venkovní terase.
Díky tomuto přípravku nejprve předvrtáte díru a potom přišroubujete každé prkno ze strany.
Vytvoříte ideální terasu bez nevzhledných vyčnívajících vrutů a třísek a hlavně bez poškození terasového prkna.
Mezery mezi jednotlivými prkny můžete nastavit na 6,3 mm nebo 7,6mm. Hloubku vrtání a zašroubování nastavíte pomocí
stop dorazů, které seřídíte přesně podle přípravku tak, aby všechy vruty byly stejně správně zašroubovány.
Přípravek má tři vodící pouzdra. Jedno pro snadné čelní vrtání a dvě pod úhlem při vrtání na konci prkna nebo v rohu u stěny,
kde je jinak špatný přístup. Vodící pouzdra jsou z kalené oceli. Dodáváno v praktickém přepravním plastovém kufru.
Součástí balení je 100ks ocelových, kalených vrutů, které mají tři antikorozní vrstvy, pro dlouhodobou odolnost vůči vlhkosti.
K práci potřebujete minimálně 1 aku vrtací šroubovák. Pro standardní terasová prkna tlouštky 19 – 32mm.
Výhody:
- Sestavení nádherné terasy bez viditelných vyčnívajících vrutů
- Pevné a bezpečné přidržení terasového prkna a kontrola nad každým spojem
- Tři samostatná vodící pouzdra pro snadné přivrtání i v těžko přístupných místech
- Tvrzená ocelové vodící pouzdra pro vrták i bit
- Praktické distanční vložky pro přesné mezery mezi prkny
- Terasové nerezové vruty nebo s povlakem
Sada obsahuje:
• Přípravek na terasy
• 100 ks Terasových vrutů 3,5 x 53mm s povlakem
• Stupňovitý Vrták
• Šroubovací Bit 150mm, drážka čtyřhran
• 3ks Vymezovací vložka 7,6mm
• 3ks Vymezovací vložka 6,3mm
• 2ks Omezovací kroužek
• 1ks imbus klíč
• Plastový kufr
• Instruktážní video DVD

Cena za montážní sadu : 2.593,-Kč + DPH
Vruty 4,5x53 mm s povlakem / 700 ks + bit : 1.525,-Kč + DPH
Nerezové vruty A2 4,5x53 mm / 700 ks + bit : 3.295,-Kč + DPH
( u balení 700 ks je vždy 1x náhradní bit )
Ceny bez DPH platné od 12.1. 2018

Více jak 20 let Váš partner s vůní dřeva ...

