Het SPAX
schroevenprogramma
voor de meubelbouw.

SCHROEVEN

VOOR DE COMPLETE MEUBELBOUW
MDF-platen, achterwanden, houten elementen of meubelbeslag – bij de montage van meubelelementen zijn op de eerste
plaats schroeven nodig die perfect op de verschillende eisen
van de houtsoorten zijn afgestemd. De SPAX-M met deeldraad
en slanke kop is bijvoorbeeld uitermate geschikt om MDFplaten te verbinden.

Ongeacht of het gaat om de montage van kasten of keukens
SPAX-M is voor MDF materiaal de beste keus.
Voor een betrouwbare bevestiging van meubelbeslag is de
SPAX met halfrondkop geschikt. De SPAX achterwandschroef
is juist ideaal voor het bevestigen van achterwanden van
hardboard. Deze schroef wordt gekenmerkt door een verhoogde kopdoortrekkracht bij het vastschroeven van stellingen kastachterwanden, zonder het materiaal te beschadigen
of te vervormen. De SPAX met kopgat kan zonder voorboren
gemakkelijk worden ingedraaid. Passend daarbij zijn er speciale kunststof afdekkappen in allerlei uitvoeringen.

SPAX ACHTERWANDSCHROEVEN
Meubels laten zich doorgaans met de meegeleverde bevestigingsmiddelen goed in elkaar zetten. Op enkele punten heeft
SPAX echter betere alternatieven. Dat betreft bijvoorbeeld
het bevestigen van achterwanden: de gebruikelijke spijkertjes
bieden in de zijwanden maar weinig weerstand tegen lostrekken. Voor dergelijke gevallen hebben wij met onze achterwandschroef het beter “houdbare” alternatief. Bovendien is
onze schroef, in tegenstelling tot spijkertjes, bij een verhuizing
makkelijk weer los te halen.
De achterwandschroef voor corpusverbindingen vervangt de
vaak gebruikte schroef-hulscombinatie: deze wordt eenvoudig
in de 5 mm euro perforatie gedraaid, hij centreert zichzelf en
trekt beide corpusdelen met hoge kracht tegen elkaar. De
grote, vlakke schroefkop verdeelt de druk over een groot
oppervlak, ontziet daarbij het materiaal en zit bij inbouw van
verdere onderdelen, zoals schuifladerails, gegarandeerd niet
in de weg.

T-STAR plus
Onze bit opname zorgt voor een
optimale krachtoverdracht, hoge
standtijden van de T-STAR plus BITs
en een perfecte passing.

Achterwandkop
De grote, vlakke kop van onze
achterwandschroef bevestigt de
achterwand betrouwbaar tegen
het corpus en kan altijd weer
worden losgehaald.

4CUT
Het vierkant in de punt verdringt
de houtvezels waardoor de
schroef zich zonder voorboren
laat indraaien.

De nieuwe SPAX voor
achterwandbevestigingen
Discuskop zonder lens (de schroef steekt niet uit)
	
De achterwand kan gemakkelijker en zonder beschadigingen worden verwijderd en weer vastgemaakt –
bv. bij een verhuizing
	
Eenvoudige, spleetvrije verbinding
	
De grote schroefkop verhoogt de contactdruk
	
Hogere uittrekweerstand dan een spijker
	
Geen voorboren nodig

AFMETINGEN
	3,0 x 20 mm*
	3,0 x 25 mm*
	3,0 x 30 mm*
	3,5 x 25 mm
	3,5 x 30 mm
	3,5 x 40 mm**
	4,0 x 16 mm
	4,0 x 20 mm
	4,0 x 25 mm

* afwijkende uitvoering
** met CUT-punt voor MDF

De nieuwe SPAX voor corpusverbindingen
	
Discuskop zonder lens (de schroef steekt niet uit)
	
Geen contrahuls nodig! (geen gat boren)
	
Hoogwaardig vernikkeld oppervlak, passend bij de meest
gebruikte deurscharnieren
	
De grote schroefkop verhoogt de contactdruk (effectief
samentrekken)
	
Schachtlengten afgestemd op gangbare wanddikten
(16 mm en 19 mm corpus)
	
Centreert zichzelf in 5 mm euro perforatie

AFMETINGEN
	4,0 x 30 mm
(voor corpus 16 mm)
	4,0 x 34 mm
(voor corpus 19 mm)

SPAX-M met deeldraad
Met de SPAX-M met deeldraad kunnen MDF-materialen en
andere dunwandige houten platen perfect worden verbonden.
MDF staat voor vezelplaat met gemiddelde dichtheid. Het
betreft zeer homogene meubelplaat met fijne poriën waarvan
de zijkanten, in tegenstelling tot spaanplaat en OSB, kunnen
worden geschroefd en gespijkerd. Wel hebben MDF-platen de
neiging om, bij niet voorgeboorde schroefverbindingen in de
zijkanten, uit te stulpen of zelfs te splijten. Om precies dat te
voorkomen, hebben wij de SPAX-M ontwikkeld: De combinatie
van CUT-punt, die als het ware zelf het schroefgat boort, het
messcherpe golfprofiel en de kleine 75°-freeskop, voor het
vlak verzinken van de schroef, zorgen ervoor dat u zonder
enig probleem uw MDF-bouwelementen tegen elkaar kunt
schroeven. Wij adviseren u wel om, ook met de SPAX-M, een
randafstand tot de hoek van de plaat aan te houden van ten
minste 50 mm.

De SPAX-M voorkomt het splijten van
de MDF-randen en
kan zonder voor- en
verzinkboren vlak
worden ingedraaid.

Universele schroef met kopboring (Ø 2,5 mm)
In de meubel- en interieurbouw komen regelmatig situaties
voor waarbij zichtbare schroefkoppen het beeld verstoren. Dat
betekent echter niet dat u zou moeten afzien van de veiligheid,
de duurzaamheid en de losdraaimogelijkheid van een goede
schroefverbinding. Onze universele schroef met kopboring is
onder de kruiskop-bit opname voorzien van een stiftvormige
verdieping, waarin speciale kunststof afdekkappen stevig
kunnen worden vastgezet. Deze afdekkappen houden de
schroefkop elegant uit het zicht. Ze zijn bovendien verkrijgbaar
in verschillende kleuren zodat ze op de kleur van het betreffende meubelstuk kunnen worden afgestemd.

De kunststof afdekkappen dekken
op elegante wijze
de schroefkop af
en kunnen heel
eenvoudig ook weer
worden verwijderd.

Universele schroef met halfrondkop
Schroefverbindingen kunnen er zo nodig ook gewoon goed
uitzien en de schroefkoppen kunnen zelfs een waar designelement worden, daarvan is onze universele schroef met
halfrondkop (ook wel panhead genoemd) het beste voorbeeld.
De bijna kogelronde vorm van de schroefkop met T-STAR plus
aandrijving is zeer geschikt voor het zichtbaar bevestigen van
meubelbeslag op hout. De vlakke onderzijde van de kop ligt
daarbij vol aan op het metaal. De panhead wordt zo tot een
essentieel en aansprekend onderdeel van het beslag. Met
behulp van de voldraad worden beide delen betrouwbaar
tegen elkaar bevestigd, met name ook bij bewegend, frequent
gebruikt beslag. Ons WIROX-oppervlak past zich daarbij aan
aan de kleur van het hoogwaardige meubelbeslag.

De halfrondkop
bevestigt ook bewegend meubelbeslag
betrouwbaar tegen
het hout.

SPAX heeft voor u de meubelschroef verder ontwikkeld,
zodat de door u gebouwde meubels noch stabieler en
duurzamer worden. De nieuw ontwikkelde meubelschroeven bieden maximale grip en stootbestendigheid bij meubelbevestigingen. Ze zijn daarmee de optimale oplossing
voor het bevestigen van achterwanden en het verbinden
van meubelelementen.

ALLE NIEUWE PRODUCTEN
T-STAR plus BIT in combinatie met
T-STAR plus bitopname voor een optimale
krachtoverdracht, hoge standtijden van de
T-STAR plus BITs en een perfecte passing.

NIETS MEER
MISSEN!
NU AANMELDEN VOOR DE NEWSLETTER
Online registreren op: spax.com/newsletter

U vindt ons ook onder:
facebook.com/spax
instagram.com/spax_international
youtube.com/user/SPAXinternational

Abonneren op de Newsletter:
spax.com/newsletter
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MET T-STAR plus

