QUATRO 65, Z-DECK, Eb-Ty®
Αόρατοι σύνδεσμοι για ξύλινο πάτωμα

Αόρατα συστήματα σύνδεσης για σανίδες βεράντας και πάνελ
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
I Σας αρέσει μια όμορφη επιφάνεια; Για αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιήστε ένα αόρατο σύστημα σύνδεσης για την ξύλινη βεράντα σας.
I Οι απαιτητικοί πελάτες θέλουν εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις συμβατικές τυποποιημένες βεράντες.
I Η KNAPP® σας προσφέρει συστήματα για άψογες βεράντες, βάσεις σκαφών και πάνελ τοιχοχωρισμάτων.
I Αόρατα - από την πρώτη έως την τελευταία σανίδα
I Ποιοτικά - Όλοι οι σύνδεσμοι είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι
I Ευέλικτα – επιτρέπει στις σανίδες να διογκώνονται και να συρρικνώνονται

www.novatecnica.gr

Περισσότερες πληροφορίες:
info@novatecnica.gr

+302410617521

Είναι σίγουρα η καλύτερη και ασφαλής σύνδεση.

QUATRO 65
Για συνδέσμους σανιδών βεράντας και πάνελ

Πάχος σανίδας από 24 mm
Πλάτος σανίδας από 80 mm

I Συνιστάται διάκενο από 7 mm

Αδιαβάθμητο διάκενο

9 mm εξαερισμός
SK Βίδα
Κατασκευαστική προστασία ξύλου από την υγρασία:
Οι δοκοί προστατεύονται με το QUATRO 65

Βίδα SK από ανοξείδωτο
ατσάλι A2 5x25 mm για πάχος
σανίδας 24-26 mm

Βίδα SK από ανοξείδωτο
ατσάλι A2 5x30 mm για πάχος
σανίδας από 27 mm

Quatro 65/25
ΚΩΔ.Κ081

Ανάγκες βεράντας

Quatro 65/30
ΚΩΔ.. K080

Πλάτος σανίδας

I Αόρατο από την πρώτη έως την τελευταία σανίδα.
I Κατασκευαστική προστασία υποκείμενου ξύλου από την υγρασία.
I Βέλτιστος οπίσθιος αερισμός στο διάκενο μεταξύ σανίδων δαπέδου και δοκών.
I Επίσης για ξύλινες προσόψεις όπου πραγματοποιείται εξαερισμός
I Εύκολη τοποθέτηση με οδηγίες συναρμολόγησης
I Η σύνδεση επιτρέπει στις σανίδες να διογκώνονται
και να συρρικνώνονται

I Πλαστικό ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτινοβολίες και τις καιρικές συνθήκες
https://novatecnica.gr/k080-quatro-65

Σύνδεσμοι ανά τ.μ.

Τ.μ. ανά πακέτο

150 mm

περίπου. 17 ζεύγη

6 m2

100 mm

περίπου. 25 ζεύγη

4 m2

(Σε απόσταση 500 mm μεταξύ των δοκών)

Συμβουλές::
I Ακόμα και το καλύτερο σύστημα σύνδεσης δεν μπορεί να αντισταθμίσει την
κακή ποιότητα του ξύλου. Δώστε προσοχή στο ξηρό ξύλο, αποφύγετε ειδικά
πυρήνες και δακτυλίους στις σανίδες.

I Προτεινόμενο μήκος σανίδας: max. 3 μ
I Σε περίπτωση σκληρής ξυλείας συνίσταται προδιάτρηση.
I Τηρήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του προμηθευτή.

Επεξεργασία Quatro 65
Προδιάτρηση και συνεχής μεταβλητή
ρύθμιση του πλάτους της άρθρωσης με
οδηγό συναρμολόγησης .

Προδιάτρηση με οδηγό

Βίδωμα στο πάτωμα

Βίδωμα σανίδας στο

QUATRO 65

Συναρμολόγηση

σκελετό του ξύλου

ως αποστάτης

τελευταίας σανίδας

Αόρατο / Αυτοδιαστελλόμενο / Συναρμολογήσιμο
Τα τρέχοντα φυλλάδια και τους τιμοκαταλόγους
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
novatecnica.gr/sundesmoi-ksulinou-patomatos/

Z-DECK
Τοποθετήστε τέλεια τις σανίδες
Συνιστάται για επαναλαμβανόμενες
σανίδες και αρμούς από 7 mm

Z-Deck
ΚΩΔ.. K082

Ανάγκες βεράντας
Πλάτος σανίδας
SK Βίδες από ανοξείδωτο
ατσάλι A2 4,5x35 mm

I Στιβαρό - επίσης για παραθαλάσσιες εξέδρες και βάρκες
Ii Robust - auch für Strand- und
I Οι σανίδες μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα
και
Bootsstege
Ii Dielen sind schnell und einzeln

μεμονωμένα

auswechselbar
Βέλτιστη προστασία του ξύλου μέσω αυτο-καθαρισμού αρμού
Ii Optimaler Holzschutz durch
Πιο σταθερές από τις ορατές βίδες από πάνω selbstreinigende

I
I
I Αυξημένη ασφάλεια έναντι περιστροφής των σανίδων
I Ανοξείδωτα βύσματα και βίδες

Σύνδεσμοι ανά τ.μ.

Τ.μ. ανά πακέτο

150 mm

περίπου. 28 τεμ.

9 m2

100 mm

περίπου. 100 τεμ.

6 m2

(Σε απόσταση 500 mm μεταξύ των δοκών)

Συμβουλές
I Ακόμα και το καλύτερο σύστημα σύνδεσης δεν μπορεί να αντισταθμίσει
την κακή ποιότητα του ξύλου. Δώστε προσοχή στο ξηρό ξύλο, αποφύγετε
ειδικά πυρήνες και δακτυλίους.

I Προδιάτρηση, ειδικά με σκληρά ξύλα όπως η δρυς.
I Τηρήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του προμηθευτή.

https://novatecnica.gr/k082-z-deck

www.knapp-verbinder.com/z-deck

Επεξεργασία Z-DECK

.

Δημιουργήστε
αυλάκια με φρέζα
ΚΩΔ. Κ048

Φρεζάρισμα

Χτύπημα

Βίδωμα

Το Ζ-DECK είναι πλήρως
συναρμολογημένο

Είναι σίγουρα η καλύτερη και ασφαλέστερη σύνδεση.
Eb-Ty® LC
Εύκολα για τέλειο διάκενο

I Για διάκενο 6,5 mm

Ανάγκες βεράντας

Eb-Ty®: Κωδ.. Z401

SK Βίδες από ανοξείδωτο
ατσάλι A2 4,5x55 mm

I Κρυφή στερέωση
I Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
I Ενσωματωμένο διαχωριστικό εγγυάται
ομοιόμορφες αρθρώσεις

I Πλαστικό ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτινοβολίες
και τις καιρικές συνθήκες
https://novatecnica.gr/z400-eb-ty-lc/

Πλάτος σανίδας

Σύνδεσμοι ανά τ.μ.

Τ.μ. ανά πακέτο

150 mm

περίπου. 15 τεμ.

16 m2

100 mm

περίπου. 23 τεμ.

10 m2

(Σε απόσταση 500 mm μεταξύ των δοκών)

Συμβουλές
I Ακόμα και το καλύτερο σύστημα σύνδεσης δεν μπορεί να
αντισταθμίσει την κακή ποιότητα του ξύλου. Δώστε προσοχή στο ξηρό
ξύλο, αποφύγετε ειδικά πυρήνες και δακτυλίους στις σανίδες.

I Προτεινόμενο μήκος σανίδας: max. 3 μ
I Τηρήστε τις οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή της ξυλείας.
I Σε περίπτωση σκληρής ξυλείας συνίσταται προδιάτρηση.

Επεξεργασία Eb-Ty® LC
Με το Lamello στη ρύθμιση βάθους 20
και μεσαία λείανση, δημιουργήστε
αυλάκια σε σχήμα Τ.
Φρεζάρισμα

Βίδωμα

Τοποθέτηση επόμενης σανίδας

Περισσότερες
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στην
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