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Uniwersalne złącze do drewna
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CONTRA 800 | Złącze dla profesjonalistów
Obszary zastosowania
w meblarstwie do płyt stołowych, okładzin, desek profilowanych,
profili kołnierzowych, osłon, ślepych drzwi, oparć pleców, siedzisk
mebli tapicerowanych, osłon przeciwsłonecznych, przegród do
regałów i mebli drewnianych, okładzin ściennych.

Zalety systemu

naprzemianstronne nawiercane
otwory montażowe

I prostota – szybki montaż mebli
i elementów drewnianych
I niewidoczne – widoczne tylko
przy montażu paneli ściennych
na stelażu z łat (listew)
I rozbieralny – spoina tylko 2,5 mm
I uniwersalny – bardzo wiele
możliwości zastosowania

CONTRA 800
Przykręcane złącze do drewna
ze stali, powierzchnia zewnętrzna cynkowana na niebiesko
(Nr-kat. K800/B)
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• Zawartość Pakietu CONTRA 800
100 sztuk złączy CONTRA 800 (Nr-kat. K800/B)

Cena
promocyjna:

50 sztuk wkrętów EURO SK 6,3x10 (Nr-kat. Z510)

113,50 €

50 sztuk wkrętów EURO SK 6,3x35 (Nr-kat. Z518)

za Pakiet

50 sztuk wkrętów SK 4x16 (Nr-kat. Z422)
50 sztuk wkrętów SK 4x40 (Nr-kat. Z423)
1 frez do wpustów; uchwyt Ø = 8 mm (Nr-kat. Z066)

www.knapp-zlacza.pl

Po dodatkowe informacje zadzwoń lub napisz:
� PL +48 95 7609107 A +43 7474 79910

� polska@knapp-zlacza.pl

Łączymy Wasze pomysły ...
Szczegóły zastosowania
Nowe złącze do drewna łączone za pomocą wkrętów CONTRA 800 daje się łatwo przykręcać i możne je stosować do łączenia elementów konstrukcji wewnątrz lokalowych i zewnętrznych. Połączenia złączami CONTRA 800 można stosować dla materiałów o grubości od 8 mm z zastosowaniem wkrętów EURO. Idealne połączenia dla
elementów zabudowy z frezowaną przylgą. Naprzemianstronne otwory z pogłębieniem umożliwiają wykonanie połączeń wkrętami EURO o długości nawet od 6 mm.

Zalecane wkręty

Wyrównanie do krawędzi, łączenie na
styk pod kątem 90°

Wkręty EURO

Wymiary

lub

1 szt. wkrętu EURO SK 6,3x13 mm
1 szt. wkrętu EURO SK 6,3x35 mm

1 szt. wkrętu SK 4,0x16 mm
1 szt. wkrętu SK 4,0x40 mm

(W zależności od potrzeb można także
zastosować inne długości wkrętów)

(W zależności od potrzeb można także
stosować inne długości wkrętów)

Przylga frezowana w
przykręcanej listwie
wieńców i cokołów

Wyrównanie do
powierzchni, złącze wpuszczane

Cokół maskujący

Deski elewacyjne
lub deski albo płyty
tarasowe przykręcane na styk ze spoiną

Wkręty do drewna

Akcesoria
Wymiary i materiał złącza CONTRA 800
Długość: 32 mm
Szerokość: 15 mm
Grubość: 2,5 mm
Materiał: stal, powierzchnia zewnętrzna
cynkowana na niebiesko

Przedstawiciel Knapp w Polsce: AWO-SYSTEM I ul. Piasta 13/4 I PL 74-400 Dębno
Tel.: +48 95 7609107 I e-mail: polska@knapp-zlacza.pl

Frez do rowków wpustowych z ostrzem HM
Nr-kat. Z066

Więcej informacji & Biuletyn
na naszej stronie Internetowej

Siedziba główna w Austrii: Knapp GmbH I Wassergasse 31 I A-3324 Euratsfeld
Tel.: +43 7474 79910 I e-mail: info@knapp-verbinder.com
www.knapp-zlacza pl

knappverbinder

Knapp GmbH | @knappverbinder
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