
GKW 10
Nylonová rozpěrná hmoždinka do sádrokartonu
s pozinkovaným vrutem se zápustnou hlavou

HMOŽDINKY DO SÁDROKARTONU

GKK
Nylonová rozpěrná hmoždinka do sádrokartonu.

kód - rozměr (mm) rozměr vrutu
ks

v balení
ks

v kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

GKW-10 3,5x60 100 800 ks 0,78 0,030 C

kód - rozměr (mm)
doporučený
průměr vrutu

ks
v balení

ks
v kartonu

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

GKK-10 3,0-4,0 200 1200 ks 0,61 0,024 C

Nylonová šroubovací hmoždinka do sádrokartonu.

DRN-23 / KDR

kód - rozměr (mm)
doporučený
průměr vrutu

ks
v balení

ks
v kartonu

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

DRN-23 3,0-3,5 200 2400 ks 0,45 0,017 C

KDR bit 1 1 ks 5,60 0,217 C

Bit pro montáž hmoždinky bez předvrtání.

DRN-23

KDR

DRZN-29
Kovová šroubovací hmoždinka
do sádrokartonu,
montáž bez předvrtání.

kód - rozměr (mm)
doporučený
průměr vrutu

ks
v balení

ks
v kartonu

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

DRZN-29 4,0-4,5 200 2400 ks 3,22 0,125 C

SAMOVRTNÉ ŠROUBY
PRO KOTVENÍ PLECHU

Prvotřídní kvalita

Samovrtný šroub pro upevnění profilovaných plechů je potaženy speciální vrstvou laku.
Moderní způsob nanášení laku prodlužuje odolnost proti mechanickému poškození, což
je důležité zejména při montáži šroubů.Odolnost laku vůči UV záření zvyšuje stálost barvy.

1. Barva: Speciální proces nanášení a vytvrzení barvy infračerveným
zářením zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození při montáži.
Tloušťka filmu 80 m a jeho odolnost vůči UV záření poskytuje60- μ
stálost odstínu barvy a také odolnost vůči korozi.

2. Zinkování: Vysokou ochranu proti korozi
zajišťuje vrstva zinku. Je odolná vůči poškození
při montáži. Tloušťka zinkování min. 12 m.μ

3. EPDM podložka: Kvalitní EPDM tvoří pečeť
šroubového spoje vůči zatékání. Velmi dobře
odolává povětrnostním vlivům. EPDM podložka
je trvale pružná a přizpůsobuje se velmi dobře
dilatačním změnám plechu.

4. Kalení: Šrouby jsou tepelně zpracovány
což jim dává odpovídající tvrdost

5 Vrtání - montáž:.
Kvalitní a ostrý vrták snižuje utahovací
moment. Zvyšuje rychlost montáže
a prodlužuje životnost nářadí.

Nevyhovující kvalita

Prvotřídní kvalita Nevyhovující kvalita

Prvotřídní kvalita Nevyhovující kvalita

18612 Bit nástrčný 6HR
8mm, úchyt 1/4", magnetický, 5ks/bal - WF/WFOC/WFD/WFDOC/WS/WSS

AT-15-8943/2012

Kód - druh balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

18612 Bit nástrčný (ořech) 6HR 8mm, úchyt 1/4", magnet 5 ks 31,80 1,230 C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %244


