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INOX A2 AISI 304

A2
STAINLESS STEEL

PRO DE

M

ADE FOR

NÖVLEK

SPAX®-SCHROEVEN 4X45 RVS A2
CUT T15

VOORDELEN

CUT-punt
Zeer nauwkeurige positionering van de schroeven 

en zeer snel doorsnijden van de houtvezels.
Maakt schroeven zonder voorboren mogelijk 

(neem de toepasselijke normen en de instructies 
voor het gebruikte materiaal in acht).

Vermindert de dikte van het hout op effectieve wijze.

Kleine kop
Zorgt voor maximale onzichtbaarheid en 

een grote mechanische weerstand.
Remribben.

Inox A2
Roestvrij staal van uitzonderlijke kwaliteit.

Zeer goed bestand tegen zoute nevel.
Antifrictiecoating.

T-STAR PLUS-bit T15 - 50 mm
De SPAX T-STAR PLUS-bit met een lengte van 50 mm kan 

direct in de houder van de schroefmachine worden geklemd.
Zeer nauwkeurig in te stellen en betere geleiding 

dan een bit van 25 mm.

T-STAR PLUS
Optimale houder voor de bit en betere geleiding.
Zeer nauwkeurig in te stellen.
Volledige overdracht van het schroefkoppel.

Kleur antiek
Het roestvrij staal is gekleurd in de massa.
De kleur kan niet worden gewijzigd.
Zorgt voor maximale onzichtbaarheid en beperkt 
de reflectie van licht of zonlicht aanzienlijk.

Golfprofiel
Zorgt voor een snelle en stevige bevestiging.

INOX A2 AISI 304 KWALITEIT EN PRESTATIES 
ZONDER COMPROMISSEN

MADE IN GERMANY
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T−STAR plus T15
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CERTIFICERINGEN

GEBRUIK
De SPAX®-schroef 4x45 van inox A2 wordt exclusief gemaakt door NÖVLEK®.

De schroef is speciaal ontworpen voor onzichtbare HardWood Clip®- en SoftWood Clip™-bevestigingen voor houten terrassen en gevelbekledingen.
Door zijn eigenschappen is de schroef tevens een uitstekende en zeer onopvallende schroef voor het plaatsen van houten planken voor gevelbekledingen.

T-STAR PLUS-schroefbit T15 
van 50 mm
Met SPAX®-schroeven 4x45 inox A2 
CUT T15 kunnen houten planken snel, 
eenvoudig en nauwkeurig worden 
geplaatst. Ze worden geleverd met 
een T-STAR PLUS-schroefbit van 
50 mm lang.

Speciaal ontworpen voor 
HardWood Clip® en hardhout
De exclusieve SPAX®-schroef 4x45 
inox A2 is speciaal ontworpen voor 
het onzichtbare HardWood Clip®-
bevestigingssysteem.
De schroef is beoordeeld door het 
Frans technologisch instituut FCBA in 
het kader van de vereisten van norm 
NF DTU 51.4 inzake de bevestiging 
van terrasplanken in combinatie met 
HardWood Clip® voor gebruik met 
de hardste houtsoorten.

Geschikt voor SoftWood Clip™ 
en zachte houtsoorten
De exclusieve SPAX®-schroef 4x45 
inox A2 is perfect te gebruiken met 
de onzichtbare SoftWood Clip™-
bevestiging voor stabiel behandeld 
hout.

Geschikt voor het plaatsen van 
houten gevelbekledingen
De SPAX®-schroef 4x45 inox A2 
met kleine verzonken kop en 
antifrictiecoating is makkelijk in 
het hout te schroeven. De schroef 
zorgt voor een perfecte tand-groef-
bevestiging.
Het speciale CUT-punt beperkt het 
gevaar van barsten.
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