Accesorii metalice pentru
sisteme gips-carton
- prezentare generala -

Brida cu reglare multipla

Asigura fixarea reglabila a
profilelor metalice pe diverse
structuri
Lungime 125, 150, 200, 250
si 300 mm
Ambalare 100 buc / cutie

Piesa imbinare lineara CD

Ajuta la imbinarea in
prelungire a profilelor CD
Ambalare 100 buc / cutie

Piesa suspendare CD

Ajuta la ancorarea structurii
plafoanelor false.
Ambalare 100 buc / cutie

Prelungitor tija

Brida 3-6, 6-9 si 9-12 cm

Ajuta la fixarea profilelor metalice
pe perete
Ambalare 100 buc / cutie

Piesa incrucisare CD

Pentru imbinarea profilelor CD
la intersectari
Ambalare 100 buc / cutie

Piesa ancorare simpla CD

Realizeaza imbinarea
perpendiculara a doua profile
CD pentru structura plafoanelor false
Ambalare 250 buc / cutie

Tija suspendare cu ochi

Este un arc metalic rezistent
utilizat pentru ajustarea
nivelului plafoanelor false.
Ambalare 100 buc / cutie

Utilizata pentru ajustarea nivelului
plafoanelor false.
Lungime: 120, 250, 375, 500,
750, 1000, 1500 si 2000 mm
Diametru (Ø): 4 mm
Ambalare: 100 buc/legatura

Accesorii metalice pentru
sisteme gips-carton
- detalii constructive Brida cu reglare multipla

- Latime 34.5 mm
- Guler pentru fixare pe lemn
- Urechi pentru fixare
- Perforatii ovale pentru a
permite translatia la fixare
- Perforatii multiple pentru
fixare facila
- Permite preindoirea la
distante prestabilite

Piesa imbinare lineara CD

- Forma curba confera flexibilitate
la aplicare
- Cleme laterale pentru limitarea si
fixarea profilelor
- Nervuri pentru ridigizare

Piesa suspendare CD

- Varfuri rotunjite pentru a facilita
montarea tijei
- Imbinare fara nituri ceea ce
confera o rezistenta mecanica
sporita
- Capetele arcului sunt curbate
pentru evitarea taierii la montaj

Prelungitor tija

Brida 3-6, 6-9 si 9-12 cm

- Perforatii ovale pentru a permite
translatia la fixare
- Perforatii multiple pentru fixare facila
- Profil care permite preindoirea
- Margini rotunjite, pentru a preveni
taierea la montaj,
- Nervuri pentru ridigizare

Piesa incrucisare CD

- Forma practica, pentru facilitarea
indorii la locul dorit
- Fante preformate pentru fixarea
cu surub

Piesa ancorare simpla CD

- Forma practica, pentru facilitarea
indorii la locul dorit
- Fante preformate pentru fixarea
cu surub

Tija suspendare cu ochi

- Varfuri rotunjite pentru a facilita
montarea tijei
- Tratament termic pentru
elasticitate si durabilitate in timp
- Capetele arcului sunt curbate
pentru evitarea taierii la montaj

- Realizate cu diverse lungimi
pentru o arie larga de aplicatii
- Asigura o rezistenta mecanica
sporita structurilor suspendate

