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RICON® | U niwersalne złącze do drewna ze stali szlachetnej A2 do 17,4 kN

Materiały i obszary zastosowania
I specjalne rodzaje drewna jak dąb, daglezja, modrzew i impregnowane jak accoya
I	meble ogrodowe, balkony, zadaszenia tarasów, wiaty garażowe, urządzenia placów
zabaw i sportowych, pergole i inne obiekty wykonane w III-iej klasie użytkowania

Zalety systemu
I smukłe profile – można je stosować z drewnem o szerokości przekroju już od 20 mm
I	uniwersalne – łączenie elementów konstrukcji drewnianych wewnątrz lokali i na
zewnątrz oraz elementów stalowych i betonowych o wymiarach od 100 x 40 i 100 x 30
I elastyczne – można montować je od zewnątrz i od wewnątrz
I przylegające – dzięki możliwości regulacji można wyrównywać tolerancje
I wielokrotnego użycia - złącza można wielokrotnie montować i demontować
I niezawodne – unieruchamiane za pomocą jarzma blokującego
I wszechstronne – można stosować je jako złącza pojedyncze lub podwójne
I pewne – sprawdzone, przetestowane, opatentowane i dopuszczone do użytku

II-a klasa odporności na korozję do zastosowań na zewnątrz dla
konstrukcji typu pergole, balkony, zadaszenia i podcienie oraz ze
specjalnych rodzajów drewna.

Wycięcie w kształcie jaskółczego ogona zapewnia optymalne
ułożenie śruby mocującej RICON® SK. Krótkie naprowadzenie i
krótki odcinek wsuwania ułatwiają zawieszanie i gwarantują
dokładne przyleganie oraz szybki montaż elementów na budowie.

RICON® składa się z dwóch identycznych elementów łączących
wykonanych ze stali szlachetnej.

Wzmocniony trzpień z ogranicznikiem utrzymuje optymalne
przyleganie i odległość śrub.

Jarzmo blokujące RICON® z drutu ze sprężystej stali szlachetnej wpinane jest do otworu przed montażem końcowym
i automatycznie zabezpiecza złącze przed przesunięciem
w kierunku wsuwania. W razie potrzeby jarzmo możne być
poźniej ponownie usunięte.

www.knapp-zlacza.pl

Do montowania jako widoczne i niewidoczne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zadzwoń lub napisz:
Å PL +48 95 7609107 A +43 7474 79910 * polska@knapp-zlacza.pl

Z pewnością dobre połączenie.
RICON® Stal szlachetna – System EA** – Złącze do łączenia rygli ze słupami/belek drugorzędnych z głównymi
Nr kat.

Produkt

Ilość

J. m.

Cena netto

K267

RICON® 66/16 EA Stal szlachetna (F2,Rk 3,7 kN*)
1 komplet składa się z: 2 szt. złączy RICON® 66/16 EA Stal
szlachetna A2, po 3 szt. wkrętów ze stali szlachetnej
A2 RICON® SK 5x50 i 5x80 mm, 1 szt. jarzma blokującego
RICON® ze stali szlachetnej 16 mm Alternatywne wkręty:
*Odchylenie (różnica) obciążenia. Wkręt SK ze stali szlachetnej A2 5x25 mm (Nr kat. Z514). Wkręt SK ze stali
szlachetnej A2 5x30 mm (Nr kat. Z515)

50

kpl.

482,50 €

Odpowiedni szablon do frezowania dostępny będzie wkrótce

RICON® 70/20 EA Stal szlachetna (F2,Rk 3,7 kN*)
1 komplet składa się z: 2 szt. złączy RICON® 70/20 Stal szlachetna A2, po 3 szt. wkrętów ze stali szlachetnej A2 RICON® SK 5x50
i 5x80 mm, 1 szt. jarzma blokującego RICON® ze stali szlachetnej 20mm. Alternatywne wkręty - patrz produkt o nr kat. K267

K271

50

kpl.

605,00 €
(12,10 €
za kpl.)

Odpowiedni szablon do frezowania Nr-kat. K506 Multi F20

K275

RICON® 80/30 EA Stal szlachetna (F2,Rk 7,5 kN*)
1 komplet składa się z: 2 szt. złączy RICON® 80/30 Stal
szlachetna A2, po 2 szt. wkrętów ze stali szlachetnej
A2 RICON® SK 5x50 i 5x80 mm, po 2 szt. wkrętów ze stali
szlachetnej A2 RICON® SK 8x50 i 8x80 mm, 1 szt.
jarzma blokującego RICON® ze stali szlachetnej 30 mm

25

kpl.

450,00 €
(18,00 €
za kpl.)

Odpowiedni szablon do frezowania Nr-kat. K501 Multi F30

K372

RICON® 80/40 EA Stal szlachetna (F2,Rk 7,5 kN*)
25
1 komplet składa się z: 2 szt. złączy RICON® 80/40 Stal szlachetna A2, po 2 szt. wkrętów ze stali szlachetnej A2 RICON®
SK 5x50 i 5x80 mm oraz po 2 szt. wkrętów ze stali szlachetnej
A2 RICON® SK 8x50 i 8x80 mm, 1 szt. jarzma blokującego
RICON® ze stali szlachetnej 40 mm. Odpowiednie szablony
do wiercenia Nr kat. K635 i Nr kat. K642

kpl.

475,00 €
(19,00 €
za kpl.)

Odpowiednie szablony do wiercenia: Nr kat. K635 i Nr kat. K642
Odpowiedni szablon do frezowania: Nr-kat. K502 Multi F40

4.2018 | Ulotka KNAPP® Ricon Stal szlachetna | polski©Logo KNAPP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, którego właścicielem jest firrma Knapp GmbH, A-3324 Euratsfeld.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i pomyłek również w zakresie technicznym. Wyroby pokazane na ilustracjach mogą różnić się od tych samych produktów w oryginale.

(9,65 €
za kpl.)

Wszystkie złącza w systemie podwójnym (DA) dostępne na żądanie
*Przekrój drewna od 30 mm dla podanych wartości obciążeń.

Pozostałem rozmiary dostępne
w sklepie Internetowym:
I RICON® 60/30 EA Stal szlachetna (F2,Rk 5,2 kN*)
I RICON® 100/30 EA Stal szlachetna (F2,Rk 10,4 kN*)
I RICON® 120/30 EA Stal szlachetna (F2,Rk 13,2 kN*)
I RICON® 140/30 EA Stal szlachetna (F2,Rk 16,1 kN*)
I RICON® 160/30 EA Stal szlachetna (F2,Rk 17,4 kN*)
RICON® 80/40

RICON® 80/30

RICON® 70/20

RICON® 66/16

I RICON® 160/40 EA Stal szlachetna (F2,Rk 17,4 kN*)

*Wartości charakterystyczne F2,Rk w kierunku wsuwania i obowiązują tylko z oryginalnymi wkrętami SK ze stali szlachetnej firmy KNAPP® zgodnie z wytycznymi ETA 10/0189 dla drewna GL24h
Wartości obliczeniowe w oparciu o wytyczne ETA 10-0189 – zgodnie z oceną wyników testowych na podstawie ekspertyzy wykonanej przez biuro inżynieryjne Blaß & Eberhard. Rozszerzenie ETA
dostępne od jesieni 2018, sprawdzone i potwierdzone przez KIT z Karlsruhe.

Siedziba główna w Austrii: Knapp GmbH I Wassergasse 31 I A-3324 Euratsfeld
Tel.: +43 7474 79910 I Fax: +43 7474 7991099
Przedstawiciel Knapp w Polsce: BUH AWO-SYSTEM I ul. Piasta 13/4 I PL 74-400 Dębno
Tel.: +48 95 7609107 I e-mail: polska@knapp-zlacza.pl
www.knapp-zlacza.pl
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na naszej stronie Internetowej

