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Burghouwt kiest al jaren voor Spax als leverancier voor de schroeven. Niet alleen omdat Spax de
uitstekende kwaliteit heeft waar ons A-merk schroeven aan moet voldoen, maar ook omdat zij weten
wat onze klanten belangrijk vinden . De ijzeren driehoek die wij met deze leverancier hebben komt
onder andere tot stand door, een goede begeleiding van Spax,een constante productontwikkeling van
hun technisch hoogstaande schroeven en een gezamenlijk onophoudelijk enthousiasme voor de
schroeven. Dit alles zorgt ervoor dat u samen met onze vertegenwoordigers altijd kunt bepalen wat de
beste schroef is voor uw werkzaamheden.

De Techniek

Golfsnedeprofiel:

Multi-Kop:

Zorgt ervoor dat de schroef
Verzinkt zichzelf in hout,
makkelijk in het hout snijdt.
remt af op beslag.
Braamvrij; geen lastige staalsplinters!

4CUT-punt: Resultaat:
De vierkante punt snijdt Veel minder kans op
de houtvezels door bij splijtwerking, lichter
het indraaien. indraaien.

De Voordelen
Oplossingen voor gebruik in hout, kunststof, metalen platen
Zonder voorboren grijpt de schroef onmiddellijk aan
Spoed met golfsnede vriendelijk voor de handen
Geen splijtwerking, ook bij geringe randafstanden
Kans op doldraaien of afbreken praktisch uitgesloten

Tijdwinst tot 20%
Snel en eenvoudig te verwerken
Geen metaalsplinters
Multi-kop remt op beslag, freest in hout

Uitvoering

Volledig schroefdraad:

Bevestiging van beslag en dun plaatwerk.

Gedeelde schroefdraad:

Voor het maken van hout verbindingsconstructies.

Veredeling
Roestvast staal

Blank gegalvaniseerd:
De meest
voorkomende
veredeling.

Toepassing:
• Buiten en in een
vochtige omgeving.
• In de meeste
tropische (hard)houtsoorten* vanwege de
agressieve zuren in
het hout.
• In geïmpregneerd hout;
o.a. gewolmaniseerde
tuindelen.
* Accoya.

Bitaansluitingen
Kruiskop Z
Voordeel: 1 BITje voor vele maatvoeringen schroeven.

T-STAR plus
Optimale passing, centreert zich direct door geleidestift,
kleurcodering op de SPAX-BITs en schroeven-verpakking,
gebruik met een slagschroevendraaier mogelijk. T20:
Ø 4 /4,5 / 5 mm. Deze bitaansluiting groeit sterk in gebruik.

SCHROEVEN

Waarom SPAX

SPAX-M

Glaslatschroef

MDF schroef

Zonder voorboren MDF
hoekverbindingen maken.

Voor het zonder voorboren
bevestigen van meranti
glaslatten.

Deze schroef is voorzien
van freesribben onder de
kop en een boorpunt.
Ook toe te passen in hout
als er gevaar op splijten is.

SPAX Fassade

SPAX-RA

Kozijnschroef

Spanningsloos
bevestigen van
het kozijn aan
metselwerk/beton.
Voorboren Ø 6 mm;
geen plug nodig!

Afm. 3,5 x 40 mm.
In geel gebichromatiseerd
en r.v.s.

Cilinderkop:
houten kozijn
Platkop:
kunststof kozijn

SPAX Terrasse

Hardhoutschroef

Vlonderschroef

Met CUT-punt

Voor (tropisch) hardhout met een
maximale hardheid van 7300 Nm,
gemeten volgens Janka.

De ideale schroef met lenskop voor
gevelafwerking en tuinschuttingen.
De kop verzinkt zichzelf
door freesribben.

In hardere houtsoorten en dicht bij
de kopse kanten van de vlonderdelen altijd voorboren.Uitvoering
r.v.s., kleine kop Ø 7 mm, extra
fixeerschroefdraad onder de kop.

SPAX CUT-punt vermindert de kans
op het splijten en vervormen van
het materiaal. Verwerking zonder
voorboren mogelijk.

R.v.s. A2 en A4, ook in bruin
leverbaar.

Toebehoren
Toebehoren voor het maken van vlonders.

Algemene informatie:

O.a. pads en zelfklevend band voor bescherming
van de onderconstructie. Afstandhouders om de
vlonderdelen op gelijke afstand te houden.
Plankrichterset om krom getrokken delen recht
te trekken.

Voorboren
Indien voorboren vereist is:
c.a. 70% van de schroefdiameter.
Bepaling schroeflengte.
Bij een hout verbindingsconstructie:
schroeflengte = c.a. 2.5 x de dikte
van het te bevestigen bouw element.

Arnhem
P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
T 026 368 42 42
F 026 368 42 48

Arnhem-Duco
P. Calandweg 23
6827 BJ Arnhem
T 026 368 42 47
F 026 368 42 40

Den Bosch
Afrikalaan 27
5232 BD Den Bosch
T 073 648 88 10
F 073 648 88 11

Drachten
Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten
T 0512 539 748
F 0512 539 281

Echt
Edisonweg 41
6101 XJ Echt
T 0475 410 210
F 0475 487 457

Elst
Bemmelseweg 69
6662 PE Elst
T 0481 350 010
F 0481 350 180

Etten-Leur
Logieweg 10
4879 AS Etten-Leur
T 076 587 94 60
F 076 571 65 63

Wageningen
Nudepark 154
6702 DX Wageningen
T 0317 411 002
F 0317 425 605

