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Prezentacja firmowa

Wkr ty SPAX maj  nast puj ce 

aprobaty i certyfikaty budowlane:

Aprobata Techniczna Instytutu 

Techniki Budowlanej 

AT-15-7343/2007

Certyfikaty Instytutu Techniki 

Budowlanej w Berlinie: Z-9.1-235, 

Z-9.1-449, Z-9.1-511, Z-9.1-519

Atest Instytutu Techniki Okiennej 

Rosenheim

Wkr t uniwersalny SPAX

Materia : stal w glowa, stal nie-

rdzewna A2

rednica: od 2 do 6 mm

D ugo : od 10 do 300 mm

Cechy szczególne:

g ówka wielofunkcyjna MULTI 

– licuje z powierzchni  – frezuje 

w drewnie, hamuje na metalu, 

opatentowany profil gwintu 

– a  do szpica gwarantuje szybkie 

i pewne wkr canie, 

szpic 4CUT to wkr canie bez 

nawiercania i p kania drew-

na – kwadratowy rdze  rozdzie-

la w ókna, falisty gwint natych-

miast „chwyta”,

mo liwe wykonanie w pow o-

ce antykorozyjnej WIROX.

Zastosowanie: do drewna li-

ciastego, iglastego, tworzyw 

sztucznych, cienkich blach 

i profili metalowych 

Wkr t SPAX-D do tarasów 

Materia : stal nierdzewna A2, 

stal kwasoodporna A4 

rednica: 5 mm i 5,5 mm

D ugo : od 40 do 80 mm 

Cechy szczególne:

eberka frezuj ce – g ów-

ka wkr ta czysto wchodzi 

w drewno, 

gwint doci gaj cy – doci ga do 

siebie skr cone elementy (górna 

deska si  nie poluzuje),

profil falisty – zapewnia atwe 

wkr canie w drewno na ca ej d u-

go ci wkr ta,

szpic w kszta cie wiert a – za-

pobiega rozszczepianiu i rozwar-

stwianiu drewna.

Zastosowanie: do konstrukcji 

drewnianych, do tarasów z drew-

na krajowego i egzotycznego, do 

architektury drewnianej, do za-

stosowania równie  w regionach 

nadmorskich

SPAX do konstrukcji drewnia-

nych

Materia : stal w glowa, stal nie-

rdzewna A2, pow oka antykoro-

zyjna WIROX

rednica: 8, 10, 12 mm 

D ugo : od 80 do 600 mm 

Cechy szczególne:

szpic 4CUT – czworok tny szpic 

rozdzielaj cy w ókna, 

zoptymalizowany profil gwintu 

zapewnia szybkie i atwe wkr -

canie, 

gniazdo T-STAR plus pewnie 

trzyma ko cówk  wkr tarki, 

dodatkowy frez 4CUT zmniejsza 

moment wkr caj cy, 

g ówka MULTI nie wystaje nad 

powierzchni  materia u, frezuje 

w drewnie i hamu-

je na metalu, 

nie wymaga na-

wiercania, 

gwarantuje du

no no  przy du-

ych si ach roz-

ci gaj cych dzi ki 

g ówce talerzowej, 

g ówka talerzowa 

gwarantuje wi k-

sz  si  docisku 

i umo liwia ustale-

nie wi kszych odle-

g o ci mi dzy wkr -

tami,

wyra nie mniejszy moment 

wkr caj cy i zredukowana si a roz-

szczepiaj ca.

Zastosowanie: do konstrukcji 

drewnianych, mocowanie krokwi 

– nawet silnie odkszta conych, mo-

cowanie nadachowych systemów 

izolacyjnych, czenie elastycz-

nych d wigarów pracuj cych na 

zginanie, mog  by  wykorzysta-

ne w gotowych konstrukcjach (np. 

przy renowacjach), s  alternatyw

dla naklejanych p yt wzmacniaj -

cych i wklejanych pr tów gwin-

towanych

Wkr t SPAX do pod óg drewnia-

nych

rednica: 4,5 mm 

D ugo : od 50 do 80 mm

Cechy szczególne:

specjalna geometria wkr ta 

i szpic 4 CUT zapobiegaj  p kaniu 

i rozwarstwianiu drewna,

eberka frezuj ce pod g ówk

powoduj , e wkr t z atwo ci  cho-

wa si  w materiale,

gwint doci gaj cy 

gwarantuje pewne 

doci gni cie do sie-

bie skr canych ele-

mentów (górna de-

ska si  nie poluzuje), 

Zastosowanie: do 

uk adania i renowacji pod óg 

drewnianych oraz do monta u

podsufitki drewnianej 

Wkr t SPAX fasadowy

Materia : stal nierdzewna 

rednica: 4,5 i 5 mm 

D ugo : od 35 do 80 mm 

Cechy szczególne: wkr t ze 

stali nierdzewnej, posiada e-

berka frezuj ce, opa-

tentowany profil fa-

listy oraz szpic CUT, 

który atwo przecina 

w ókna w drewnie, 

dzi ki temu materia

nie p ka, doskonale czy pió-

ro i wpust;  wkr t dopuszczony 

do stosowania w budownict-

wie 

Zastosowanie: do mocowania 

drewnianych ok adzin fasado-

wych zewn trznych i wewn trz-

nych

Szereg innowacyjnych i opatentowanych detali decyduje o sile i dosko-

na o ci wkr tów SPAX. Gwarantuj  szybk  i atw  obróbk , uniwersalne 

zastosowanie, brak p kni  i deformacji, nawet bez nawiercania.

SPAX to nowy wzorzec pewno ci i oszcz dno ci

SPAX POLSKA Sp. z o. o.

GRUPA ALTENLOH, BRINCK & CO

ul. Krakowska 1

32-020 Wieliczka

tel. 12 279 88 00, faks 12 279 88 99

www.spax.com

e-mail: polska@spax.com


