HAPAX FIXING PRO
ONZICHTBARE BEVESTIGING

DTU
51.4

EIGENSCHAPPEN

VOORDELEN

•

Volledig onzichtbaar.

•

Snel.

•

Duurzaam: rot niet.

•

UV-bestendig en bestand tegen extreme temperaturen.

•

Uittrekvermogen van 650kg.

•

100 % recycleerbaar.

•

Weerbestendig.

•

Mogelijk om op elk type balk te bevestigen maar ook (indien nodig) direct beton of tegels

•

Regelbaar.

•

Uitstekende ventilatie.

•

Geleverd met inox schroeven AISI 410.

•

Universeel: voor planken van 90 tot 200 mm breed en

(wanneer de beschikbare hoogte het gebruik van een onderstructuur niet toelaat).
•

Creëert een uitstekende ventilatie tussen de planken en de balken zodat vervorming van de
houten planken zo goed als onmogelijk is.

•

100% onzichtbaar: Geen metalen onderdelen of schroeven zijn zichtbaar tussen de planken. De

19 tot 40 mm hoog.

afstand tussen de planken is regelmatig wat een esthetisch en professioneel resultaat garandeert.

•

Materiaal: glasvezel versterkt composiet.

De Hapax Fixing Pro maakt het mogelijk om de eerste en de laatste plank te plaatsen zonder

•

Vorstbestendig: -40°C.

•

Hittebestendig: 110°C.

•

Maximumafstand: 50 cm.

•

Mogelijkheid om één defecte plank te vervangen zonder

•

Een profiel is niet nodig.

alles te moeten demonteren.

•

Voldoet aan de eisen van de DTU 51.4.

bijkomende onderdelen of accessoires.
•

Snel en eenvoudig te bevestigen: eenvoudige bevestiging aan de onderzijde van de plank
met behulp van de bijgeleverde inox schroeven.

Vooraanzicht

1 set = 6m²

120 mm

1 set = 5m²

90 mm

1 set = 4m²

Zijaanzicht

13 mm

Onderaanzicht

180 mm

140 mm

35 mm

TE GEBRUIKEN MET

Handleiding

Kan gebruikt worden met de volgende houtsoorten: Ipé, Padoek,
bamboe, es, populier en eik, accoya, ovengedroogde cumaru,
ovengedroogde tali, ovengedroogde Afrormosia, Afzelia,
ovengedroogde Bankirai, ovengedroogde Iroko, Merbau, Moabi,
Sapelli, Sipo, ovengedroogde Tatajuba, Teak, Canadese Western Red Cedar.
dxl
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Voor planken van 19 - 27 mm hoog

5,5 x 30 | C2
5,5 x 35 | C2

Voor planken van 19 - 27 mm hoog

Voor planken van 28 - 40 mm hoog

Art. Nr.

EAN code

35 x 13 x 180

HAP010C00FIXPRO3

5410439473682

100 x Fixing
200 x 5,5 x 30 mm
100 x 5,5 x 35 mm

88 dozen

5,5 x 30 | A4
5,5 x 35 | A4

35 x 13 x 180

HAP010B00FIXPRO3

5410439475983

100 x Fixing
200 x 5,5 x 30 mm
100 x 5,5 x 35 mm

88 dozen

5,5 x 35 | C2

35 x 13 x 180

HAP011C00FIXPRO3

5410439473699

100 x Fixing
300 x 5,5 x 35 mm

88 dozen

13

