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GADŻETY REKLAMOWE Z TWOIM LOGO

Chcesz mieć gadżety reklamowe takie jak kubek, kufel czy koszulkę z TWOIM LOGO?

Zamów produkty w naszym sklepie za 3000 zł, a OTRZYMASZ koszulkę GRATIS!!

Zamów produkty za 1500 zł, a otrzymasz kubek z Twoim logo GRATIS!!
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

42-202 Częstochowa
telefon: 34 3606 600 ; 34 3606 601 ; 793 146 148

fax: biuro@centrumokuc.pl
e-mail: biuro@centrumokuc.pl

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

WKRĘTY MUSTAD
Strona główna > TECHNIKA ZAMOCOWAŃ > WKRĘTY MUSTAD

Wkręt MUSTAD CSK PZ PANELVIT FR 100 szt
Skrócony opis:

 
Wkręt odpowiedni do mocowania elementów meblowych na materiałach o niskiej gęstości (płyta wiórowa, MDF lub miękkie
drewno), unikając ściągania podczas dokręcania .

SYSTEM CAVA
na dużej głębokości, aby zapewnić prawidłowe połączenie z końcówką wkrętakową. Głęboko wydrążony, o doskonałej
geometrii.

PODKŁADKI
hamujące WZMOCNIONE , aby dzięki ich ostrej krawędzi zatrzymać tarcie podczas fazy dokręcania, unikając zdzierania
materiału. Blokowanie głowicy na elemencie, który ma być zamocowany, zapewnia większą odporność na odkręcanie i
wysoką wytrzymałość na rozdarcie .

NICI
ostrze i wąski skok, który pozwala śrubie wywierać dużą odporność na rozdarcie , nawet w przypadku wkręcania cienkich
grubości, takich jak panele meblowe.

WSKAZÓWKA OGIVA
gwintowana do końca w celu penetracji materiału, odkształcając go stopniowo, nie powodując pęknięć i unikając uszkodzenia
laminowanej warstwy wykończeniowej.
KARBONITRURACJA OBRÓBKA CIEPLNA

OBRÓBKA GALWANICZNA 100-godzinna
obróbka galwanizowana na biało gwarantuje odporność na rdzę o jedną trzecią wyższą niż normalne cynkowanie. Zgodny
z klasą 3 normy EN1670 
Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 100szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

Wybierz
rozmiar
wkręta:
3,5x16

Wybierz
rozmiar
wkręta:
3,5x18

2,98 zł 3,67 zł

Wkręt MUSTAD CUT Panelvit 100 szt
Skrócony opis:

Wkręt z końcówką zapobiegającą pękaniu „CUT” do mocowania ukrytych zawiasów do drzwi wewnętrznych.

ŁEB
Jest umieszczony w kielichu przewidzianym w zawiasie, aby nie powodować wystawiania.

DOLNE WIERTŁO „CUT”
wnika w drewno (naturalne, aglomerowane, MDF) drzwi lub ościeżnicy, nie powodując pęknięć w laminowaniu materiału ani
powierzchni.
KARBONITRURACJA OBRÓBKA CIEPLNA

OBRÓBKA GALWANICZNA 100-godzinna
obróbka galwanizowana na biało gwarantuje odporność na rdzę o jedną trzecią wyższą niż normalne cynkowanie. Zgodny
z klasą 3 normy EN1670 
Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 100szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

Wybierz
rozmiar
wkręta:
4x25

Wybierz
rozmiar
wkręta:
5x30

5,01 zł 6,16 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4160-wkret-mustad-csk-pz-panelvit-fr-100-szt.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4162-wkret-mustad-cut-panelvit-100-szt.html
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Wkręt MUSTAD Inox TSP Panelvit PF 100 szt
Skrócony opis:

Specjalny wkręt do zastosowań zewnętrznych , do mocowania tarasów, krawędzi basenów i pomostów.
Produkowany z austenitycznej stali nierdzewnej A2, aby zagwarantować doskonałą ochronę przed korozją i rdzą.

System CAVA TX,
która w pełni przenosi siłę wkręcania, unikając poślizgu wkładki i zużycia rowka.

ZMNIEJSZONA GŁOWICA
z żebrami frezującymi , aby uniknąć pękania drewna podczas fazy zamykania.

CZĘŚCIOWY GWINT,
który pełni funkcję ciągnącą niezbędną do przybliżenia drewnianej deski do podpory, nawet w przypadku elementów nieprostych.

Wybór śruby w zależności od grubości deski do zamocowania:
Grubość deski ≤ 20 mm = śruba 5 x 50
Grubość deski> 20 mm = śruba 5 x 60/5 x 70
ZABIEG PASYWACYJNY
Zabieg pasywacyjny nadaje śrubie lśniący i błyszczący wygląd, który utrzymuje się przez długi czas.                                        
Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 100szt wkręta! 
 
Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 100szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

Wybierz
rozmiar
wkręta:
5x50

Wybierz
rozmiar
wkręta:
5x60

37,23 zł 45,79 zł

Wkręt MUSTAD Panelvit TD 100 szt
Skrócony opis:

Wkręt z łbem o małej średnicy, odpowiedni do mocowania zamków, samozamykaczy i blatów drzwiowych .

ZMNIEJSZONY ŁEB,
która pozwala na użycie śruby o większej średnicy (3.5), co gwarantuje lepszy i pewniejszy montaż.
KARBONITRURACJA OBRÓBKA CIEPLN

Obróbka galwaniczna
Nikiel który jest powłoką dającą matowy odcień w stosunku do cynku białego.
Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 100szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

Wybierz
rozmiar
wkręta:
3,5x20

4,00 zł 4,92 zł

Wkręt MUSTAD TSP UNIWERSALNY
Skrócony opis:

 
Uniwersalna smarowany wkręt odpowiedni do  wkręcania bez uprzedniego wiercenia  w: płytach wiórowych, drewnie,
elementach konstrukcyjnych, cienkich blachach, tworzywach sztucznych i kołkach.

SYSTEM CAVA
gniazdo PZ na dużej głębokości,  aby zapewnić prawidłowe połączenie z końcówką wkrętakową. Głęboko wydrążony, o
doskonałej geometrii , to sprawia, że można ja uzywać  tysięce obrotów.

GŁOWICA
wzmocniona,  aby umożliwić  przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

Gwint
o gładkim i ostrym profilu,   aby zapewnić szybki postęp przy minimalnym wysiłku,  zmniejszając ryzyko pękania drewna.

Powłoka Galwaniczna
Chromiting ® ma bardzo wysokiej odporności na korozję w stosunku do białego cynku i żółty. Może być stosowany
zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, przy poszanowaniu środowiska zgodnie z normami RoHS,
Reach i 2000/53 / UE.

Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 100szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

Wybierz
rozmiar
wkręta:
2,5x16

Wybierz
rozmiar
wkręta:
3,5x16

1,73 zł
1,73 zł

2,13 zł
2,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4159-wkret-mustad-inox-tsp-panelvit-pf-5x50-100-szt.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4161-wkret-mustad-panelvit-td-100-szt.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4163-wkret-mustad-tsp-uniwersalny.html
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Wkręt MUSTAD TSP UNIWERSALNY BRĄZOWIONY
Skrócony opis:

 
Uniwersalna smarowany wkręt odpowiedni do  wkręcania bez uprzedniego wiercenia  w: płytach wiórowych, drewnie,
elementach konstrukcyjnych, cienkich blachach, tworzywach sztucznych i kołkach.

SYSTEM CAVA
gniazdo PZ na dużej głębokości,  aby zapewnić prawidłowe połączenie z końcówką wkrętakową. Głęboko wydrążony, o
doskonałej geometrii , to sprawia, że można ja uzywać  tysięce obrotów.

GŁOWICA
wzmocniona,  aby umożliwić  przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

Gwint
o gładkim i ostrym profilu,   aby zapewnić szybki postęp przy minimalnym wysiłku,  zmniejszając ryzyko pękania drewna.

Powłoka Galwaniczna
brązowiona 

Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 100szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

Wybierz
rozmiar
wkręta:
3,5x20

2,96 zł
2,96 zł

3,64 zł
3,64 zł

Wkręt MUSTAD TSP UNIWERSALNY NERO
Skrócony opis:

 
Uniwersalna smarowany wkręt odpowiedni do  wkręcania bez uprzedniego wiercenia  w: płytach wiórowych, drewnie,
elementach konstrukcyjnych, cienkich blachach, tworzywach sztucznych i kołkach.

SYSTEM CAVA
gniazdo PZ na dużej głębokości,  aby zapewnić prawidłowe połączenie z końcówką wkrętakową. Głęboko wydrążony, o
doskonałej geometrii , to sprawia, że można ja uzywać  tysięce obrotów.

GŁOWICA
wzmocniona,  aby umożliwić  przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

Gwint
o gładkim i ostrym profilu,   aby zapewnić szybki postęp przy minimalnym wysiłku,  zmniejszając ryzyko pękania drewna.

GALWANICZNY Obróbka Neroplus ® ma odporność na korozję wynoszącą 1000 godzin (minimum) w mgle solnej, 15 razy
wyższą niż standardowa czarna powłoka cynkowa . Uszczelnienie odporne na zarysowania zapewnia
doskonałą odporność na ścieranie i poprawia ich estetykę . Szanuj środowisko zgodnie z RoHS, Reach i normami 2000/53 /
UE.

Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 100szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

Wybierz
rozmiar
wkręta:
3,5x20

Wybierz
rozmiar
wkręta:
3,5x25

Wybierz
rozmiar
wkręta:
4x20

Wybierz
rozmiar
wkręta:
4x25

Wybierz
rozmiar
wkręta:
4x30

Wybierz
rozmiar
wkręta:
4x35

Wybierz
rozmiar
wkręta:
4x40

3,97 zł
3,97 zł

4,88 zł
4,88 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4165-wkret-mustad-tsp-uniwersalny-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4164-wkret-mustad-tsp-uniwersalny-nero.html
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