HECO-UNIX-top
vloerschroef
DE UNIEKE VLOERSCHROEF
MET HET SAMENTREKEFFECT

HECO-UNIX-top met veranderende schroefdraadspoed
Snelle en eenvoudige montage dankzij het samentrekeffect

HECO-UNIX-top
vloerschroef
	Deskundige uitvoering: aantrekken
en fixeren met slechts één schroef
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	Schroefbevestiging zonder spleet
dankzij de HECO-UNIX-voldraad
	Gereduceerde splijtwerking bij
het inschroeven door de
HECO-TOPIX® punt met freesribben
	Geen knarsen van de
vloerplanken door vaste fixering
met de HECO-UNIX-voldraad
	Tijdsbesparing door de inzet van
één schroefvariant

Het veranderlijke deel van de
HECO-UNIX-voldraad grijpt

Dankzij de kleinere schroef
draadspoed worden de
onderdelen nu al samengetrokken

Splijtvrije axiale vastzetting
van de houten onderdelen
dankzij het HECOUNIX-voldraad

Kleine lenskop met freesribben

	Makkelijk verzinken van de kop in de
veer en verminderde spreidwerking
CE-keur
Voldraad met veranderende
schroefdraadspoed

HECO-UNIX met “TOPIX”-punt en puntfreesribben
voor splijtvrij inschroeven bij kleine schroefafstanden

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

De HECO-UNIX-top is speciaal bewerkt
voor gebruik bij vloerbedekkingen.
Het voldraad van de HECO-UNIX-top
vloerschroef zorgt dankzij de veranderlijke
schroefdraadspoed voor een samentrekeffect. Zo trekt het de vloerplanken
betrouwbaar op de onderconstructie en
zorgt het voor een splijtvrije montage.
Hierbij wordt de vloerbedekking via het
schroefdraad axiaal vastgezet waardoor

hinderlijke kraakgeluiden worden
voorkomen. Ook het verzinken van de
speciaal voor deze toepassing gebruikte
speciale kop is zonder problemen mogelijk.
De aan de onderzijde aangebrachte freesribben laten de kop zorgvuldig indraaien zonder
het hout aan de schroefrand te splijten.
Het voorboren bij de montage vervalt en
ook optisch voldoet de HECO-UNIX-top
vloerschroef zelfs aan de hoogste eisen.

ASSORTIMENTSOVERZICHT
Verzinkt
blauw

Bevestiging van plinten

D x L [mm] Artikelnummer Aandrijving
Verpakking
Aantal per
						
verpakking [stuks]
		 3,5 x 40
46495
T-10
VAR2
500
		 3,5 x 50
46498
T-10
VAR3
500
		 3,5 x 60
46500
T-10
VAR2
200
		 4,0 x 70
46503
T-15
VAR2
200
		 4,5 x 50
46506
T-20
VAR2
200
		 4,5 x 60
46509
T-20
VAR2
200
		 4,5 x 70
46512
T-20
VAR2
200
		 4,5 x 80
46515
T-20
VAR3
200
HECO-UNIX-top Glaslatschroef, roestvaststaal A2
Roestvaststaal A2 1.4567
		 3,5 x 40
54182
T-10
SKV 4
200
		 3,5 x 50
48944
T-10
SKV 5
200
		 3,5 x 60
54183
T-10
SKV 5
200
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Montage van glaslatten

HECO-UNIX-top vloerschroef, kleine lenskop met freesribben,
voldraad, T-Drive, verzinkt blauw, glijcoating

