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TERASZ-ÉPÍTÔ CSAVAROK

FFacsavacsavarokarok

d1 x L  /  L* Cikkszám db / doboz Listaár / 100 db

3,5 x 45 / 25 403 280 500 1 620 Ft.*

d1=névleges Ø 3,5 mm

max. fej Ø ca. 6,0 mm

I-csillag méret Tx 10

SPAX-S SNK, TG - Padló-,
parkettacsavar

SPAX-S, süllyesztett fej, részmenetes, 

hullámköszörült, sárga-horgany

maróél és éles hegy, keményfa padlókhoz

Elôfúrás nem szükséges!

Elônyök:

• A csavar speciális geometriája megakadá-

lyozza az anyag megrepedését

• A menet fogazata megkönnyíti a befúrást

• A keskeny fej gyors behúzást biztosít az

anyagba

L* = kb. menethossz

–S: 

SNK részmenetes

sárga horgany

d1 x Ls Cikkszám db / doboz Listaár / 100 db

5,0 x 50 403 275 200 5 610 Ft.*

5,0 x 60 403 276 100 6 890 Ft.*

5,0 x 70 403 277 100 8 730 Ft.*

5,0 x 80 403 278 100 9 760 Ft.*

d1=névleges Ø 5 mm

dk= fej Ø 8 mm

I-csillag méret Tx 25

SPAX-D SNK, faterasz-csavar

SPAX-D, süllyesztett fejjel, CUT-heggyel, Niro-A2,

maróélekkel és I-csillagfejjel faszerkezet teraszokhoz
Faterasz csavar!

Ez a csavar többet tud: 

• A fejrésznél található fûrészfogaknak köszönhetôen a

csavart gyorsan és könnyen besüllyeszthetjük

• A Torx-fej erôvel és alakkal záró kötést biztosít a behajtó

hegy és a csavar feje között, és megakadályozza a

behajtóhegy kicsúszását, egyben optimális erôátvitelt ad.

• A második menet (fixáló menet) satuszerûen szorítja

össze a farétegeket.

• Gyors és tiszta megmunkálás

• Tökéletes összharmónia a fával 

• Nincs többé rozsdafolyás és rozsdás csavarfej

Használati útmutató:

• a CUT-él azonnal elkapja a menetet

• egy mozdulattel besüllyeszthetô

• keményfába elôfúrás szükséges

–D: 

SNK CUT heggyel 

Niro A2

További modelleket megtalálja az BBT katalógus 2. fejezetében! Az árak áfa nélkül értendõk. Az ár- és a konstrukció változtatásának jogát fenntartjuk! 



MDF anyagok

BIZTOS KÖTÉSE

–M: elsõsorban
MDF lapoknál és egyéb
vékony fa anyagoknál

Az optimalizált fej ill. belsõ
csillaghorony geometria a
csavarpenge biztos fekvését és
könnyû becsavarását biztosítja!

A csavar geometriájának

köszönhetõen mind az MDF lapok,

mind pedig vékony faanyagok

elõfúrás nélkül csavarozhatóak.

A speciális CUT-hegy garantálja

a csavar pontos behajtását.

A fûrészbordás keskeny fej könnyen

befúrja magát az anyagba!

Egyszerûen jobban csavaroz.

- M

Elôfúrás
Elôfúrás

nélkül!
nélkül!


