
� Používají se bez předvrtaní úspora pracovního času/nákladů=
na zhotovení spoje
� Rychlé zakousnutí vrutu s minimem zvednutých vláken
� Dvojnásobná rychlost zašroubování vrutu

další úspora pracovního času/nákladů=
� Konstrukcí vrutu ještě více snížen odpor vůči zašroubování

uživatelský komfort, šetrnost k převodovkám pracovních nástrojů=
� Vyšší pevnost - možné snížení počtu zhotovovaných spojů oproti běžnému

spojovacímu materiálu úspora času a nákladů=
� Vysoká svěrná síla ve spoji
� Nadstandardní ochrana proti korozi
� Garantovaná kvalita - výroba v systému řízení jakosti ISO 9001.

Ostrá špička - usnadňuje
zakousnutí vrutu do materiálu.
Zářez ve špičce - redukuje
množství zvednutých vláken při
rychlém zakousnutí vrutu

Dvouchodý závit - dává vrutům
dvojnásobnou rychlost
zašroubování úspora času=

Spirálová drážka přes závit
minimalizuje tříštění materiálu

frézující závit profrézovává
sevření materiálu a snižuje tak
tření na dříku

kluzný lak snižuje tření vrutu
a slouží jako další vrstva
ochrany proti korozi

Dvojnásobná vrstva zinku
zvyšuje odolnost proti korozi

Hluboká drážka Tx precizně
přenáší kroutící moment
potřebný k zašroubování
vrutu a urychluje bezpečnou
práci.

Stavební vruty SK PLUS

NOVINKA
NOVINKA

WINBAG je inovativní nafukovací vzduchový klín

WINBAG je nafukovací vymezovací klín, který kromě jiného nahrazuje podložky
a klíny při instalaci oken. Je jemný a měkký, ale díky zpevněnému materiálu
(z vláken) je velmi silný a nabízí nekonečné možnosti nastavení. Můžete dokonce
použít WINBAG na zvedání těžkých dveří z pantů (max. zatížení 100 kg) nebo
můžete nastavit nebo zvedat nábytek, pračku, kuchyňský nábytek a vybavení
domácnosti. Drží mnoho různých prvků během montáže nebo ho dokonce
můžete použít i jako efektivní zarážku do dveří.

Při použití WINBAG je
instalace rychlá. Montáž
zvládne 1 osoba – dokonce
i pro velká okna.

Když je okno instalováno za
pomoci WINBAG spáry jsou
naprosto prázdné a připraveny
na utěsnění páskou.

WINBAG může být použit pro
spáry od 2 do 50 mm.
Pomocí efektivní pumpy
vyplníme vzduchem mezeru.

WINBAG je jemný vzduchový
polštářek, který nezanechává
stopy a chrání rámy.

WINBAG je silný a byl
testovaný na zátěž do 100kg. WINBAG nahrazuje použití

podložek a umělohmotných nebo
dřevěných klínů. Klíny WINBAG
jsou odolné a mohou být
dlouhodobě opakovaně

Úspora času Prázdné spáry

Od 2 - 50 mm Zabraňuje poškrábání

Unese až 100 kg Bez potřeby použití
klínů a podložek

NOVINKA
NOVINKA

Pěna určená především pro rychlé a čisté
upevňování obložkových zárubní a rámů.
Již po 20 minutách mohou být dveře zavěšeny
do pantů. K aplikaci je potřeba tandemové
aplikační pistole.
� Aplikace od +5 °C do +30 °C
Přednosti:
� řezatelnost po 90 sekundách
� patentovaná rohová tryska
� vysoká vydatnost až 4,5l
� extremně rychle reagující a vytvrzující
Barva: béžová

Postupně zavádíme jedinečnou
novinku na celosvětovém trhu

Talířová hlava vrutu s vyli-
sovanou podložkou zvyšuje
sílu přitažení připojovaného
dílu. Díky vyšší pevnosti a
vysoké svěrné síle je možné
snížení počtu zhotovovaných
spojů = úspora pracovního
času / nákladů

široký výběr vrutů v povrchových úpravách zinek bílý,
zinek žlutý a nerez uvedených v Katalogu na str. 219-225,
který jsme dále rozšířili a upravili v Dodatku na str. 61-62
kompletně naleznete také na www.okentes.cz / sk
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Kód
typ - průměr x délka mm, hlava,

povrchová úprava, torx
balení

(ks)
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

58099-2 RAPI-TEC SK PLUS 4x40/25 T20 žlutý 500 100ks 61,00 2,440 C � N

58099-3 RAPI-TEC SK PLUS 4x50/30 T20 žlutý 500 100ks 75,00 3,000 C � N

58099-4 RAPI-TEC SK PLUS 4x60/35 T20 žlutý 250 100ks 107,00 4,280 C � N

58099-5 RAPI-TEC SK PLUS 5x50/27 T25 žlutý 250 100ks 111,00 4,440 C � N

58099-6 RAPI-TEC SK PLUS 5x60/32 T25 žlutý 250 100ks 130,00 5,200 C � N

58099-7 RAPI-TEC SK PLUS 5x70/37 T25 žlutý 200 100ks 162,00 6,500 C � N

58099-8 RAPI-TEC SK PLUS 5x80/47 T25 žlutý 200 100ks 199,00 7,950 C � N

58099-9 RAPI-TEC SK PLUS 5x100/55 T25 žlutý 100 100ks 286,00 11,400 C � N

RAPI-TEC
RAPI-TEC

vruty bez předvrtání

Stavební vruty SK jsou uživatelsky komfortní variantou stavebních vrutů
s vysokými užitnými vlastnostmi a nejvyšší svěrnou silou ve spoji. Jejich
parametry jsou optimalizovány podle zkušeností s předcházejícími
generacemi stavebních vrutů. Samozřejmostí je použití bez předvrtání a vyšší
pevnost spoje oproti běžnému spojovacímu materiálu. Stavební vruty SK
vykazují oproti standardním stavebním vrutům vyšší rychlost zašroubování,
nižší odpor při šroubování a vysokou hodnotu protahovací síly.

FM790 2K  - rychletuhnoucí pìna

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč pro
Česko

Cena po slevě
Kč pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

Cena po slevě
EUR pro

Slovensko
EAN

77706-0
WINBAG nafukovací
vymezovací klín

1 ks 599,00 419,30 24,000 16,800 C � N

-30%

Postupně
zavádíme

Pomůcky pro montáž rámů BESSEY nadále
v cenách rovněž výhodněji na str. D81

210ml do +5°C B3 GHS07, GHS08 9 16 ks 116,00 4,640 C �

EAN
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

obsah aplikace hořlavost znak neb.
sklad
měs.


