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Wolfcraft  Vrtací  sada  TERASA
viditelné  šrouby  6960000

Obj.č.:
6960000

619,-

Wolfcraft Vrtací sada TERASA viditelné šrouby 6960000 EAN:
4006885696006  Terasová  vrtací  sada  zaručuje  čisté  a
rovnoměrné  montážní  schéma.  pro  přesné  umístění  vrtaných
otvorů do terasových palubek pro přesné vyrovnání  vrtaných
otvorů, tak aby lícovaly vyrovnává se jednoduše podle šroubů v
poslední palubce nastavitelné pro palubky široké od 100 do 145
mm díky hloubkovému dorazu dokonalý pro sériové vrtání, stále
stejná hloubka vrtání a zahloubení obsah: 1 x pomůcka na vrtání
do  palubky,  s  vrtacími  pouzdry  4  mm  z  kalené  oceli  pro
bezpečné  vedení  vrtáku  1  x  předvrták,  se  záhlubníkem  a
vrtákem z rychlořezné oceli
 

Wolfcraft  Magnetický  držák  bitů
včetně  nerezového  TX-bitů  TERASA
viditelné šrouby 6961000

Obj.č.:
6961000

250,-

Wolfcraft  Magnetický držák bitů včetně nerezového TX-bitů
TERASA  viditelné  šrouby  6961000  EAN:  4006885696105
plastový  kryt  s  "průhledem"  na  bit  a  šroub  nastavitelná
hloubka šroubu vč. TX bitu z ušlechtilé oceli - brání rezivění
hlav šroubů včetně: 1 x bit nerez, Torx TX 25
 

Wolfcraft  Start-set  TERASA-skryté
spoje: vrt.a šroub.pomůcka, 50 spojek,
300  šroubů,  držák  bitů  +  Tx20
6971000

Obj.č.:
6971000

1 476,-

Wolfcraft Start-set TERASA-skryté spoje: vrt.a šroub.pomůcka,
50  spojek,  300  šroubů,  držák  bitů  +  Tx20  6971000  EAN:
4006885697102  vytváří  odstup  mezi  spodní  konstrukcí  a
terasovými palubkami poskytuje tak optimální spodní ventilaci
terasových palubek zabraňte přemokření a tak i dřevo před
předčasným  hnitím  pro  cca  7  běžných  metrů  spodní
konstrukce při terasových palubkách o šířce 140 mm vhodné
pro palubky široké od 100 do 150 mm už žádné viditelné
šrouby  akční  úsek  pohybu  svorníků  vyrovnává  bobtnání  a
sesychání  dřeva –  už  žádné stržené šrouby nebo praskliny
rychlá a jednoduchá montáž s vrtací šablonou a mikrometrem
obsah: 1 x vrtací šablona a mikrometr 50 x svorník 300 x vruty,
nerez, Torx TX 20 1 x magnetický držák bitu 1 x bit, nerez,
Torx TX 20
 

Wolfcraft  Rozšiřovací  set  TERASA  -
skryté spoje: 20 spojek a 120 šroubů
Tx20 6972000

Obj.č.:
6972000

602,-

Wolfcraft Rozšiřovací set TERASA - skryté spoje: 20 spojek a
120 šroubů Tx20 6972000 EAN: 4006885697201 vytváří odstup
mezi spodní konstrukcí a terasovými palubkami poskytuje tak
optimální  spodní  ventilaci  terasových  palubek  zabraňte
přemokření  a  tak i  dřevo před předčasným hnitím už žádné
viditelné šrouby akční úsek pohybu svorníků vyrovnává bobtnání
a sesychání dřeva – už žádné stržené šrouby nebo praskliny
 

Wolfcraft  Ukončovací  set  TERASA -
skryté spoje: 10 koncových spojek+60
šroubů 6973000

Obj.č.:
6973000

421,-

Wolfcraft  Ukončovací  set  TERASA  -  skryté  spoje:  10
koncových spojek+60 šroubů 6973000 EAN: 4006885697300
vorníky  zajišťují  čisté  optické  zakončení  terasy.  umožňují
bezpečnou montáž prvního a posledního prkna na čelní stranu
konstrukce včetně: 60 x vruty nerez, Torx TX 20
 

Wolfcraft  Montážní  svěrka  450mm
TERASA 6985000

Obj.č.:
6985000

706,-

Wolfcraft  Montážní  svěrka  450mm TERASA 6985000 EAN:
4006885698505 Montážní  svěrka  je  nezbytná  pro  rychlé  a
přesné vyrovnání terasových prken. přesně vyrovná prkna do
doby, než jsou sešroubována pro terasová prkna do šířky 20
cm spolu s rozpěrkami zaručuje čisté a rovnoměrné položení
terasy včetně: 2 x upínací čelisti, pro použití montážní svěrky
jako jednoruční svěrky
 

Wolfcraft  10  distančních  podložek
TERASA  6986000

Obj.č.:
6986000

171,-

Wolfcraft  10  distančních  podložek  TERASA  6986000  EAN:
4006885698604 pro rovnoměrné vzdálenosti  mezi  terasovými
prkny  pro  dilatační  spáry  od  6  do  8  mm spolu  s  montážní
svěrkou zaručuje čisté a rovnoměrné položení terasy
 

Wolfcraft 20 výložníkových podložek
TERASA 6987000

Obj.č.:
6987000

325,-

Wolfcraft 20 výložníkových podložek TERASA 6987000 EAN:
4006885698703  Opěrné  podložky  slouží  jako  konstrukční
ochrana dřeva a prodlužují životnost terasy. slouží jako opěrné
body pro nosnou konstrukci podložky vytvářejí mezeru mezi
základem a nosnou konstrukcí zabraňte přemokření a tak i
dřevo před předčasným hnitím
 

Wolfcraft  SET  TERASA  –  viditelné
šrouby:  svěrka,  vrtací  přípravek,
vrták  se  záhlubníkem,  5  podložek
6988000

Obj.č.:
6988000

1 167,-

SET  TERASA  –  viditelné  šrouby:  svěrka,  vrtací  přípravek,
vrták se záhlubníkem, 5 podložek
Kompletní sada pro přesné a rychlé položení terasy
obsah:

1 x montážní svěrka
1 x pomůcka na vrtání do palubky, s vrtacími pouzdry 4 mm z
kalené oceli pro bezpečné vedení vrtáku
1 x předvrták, se záhlubníkem a vrtákem z rychlořezné oceli
5 x rozpěrky
2 x upínací čelisti, pro použití montážní svěrky jako jednoruční
svěrky
balení: plastová karta
 


