
Złącze
88070.0000

Innowacyjne systemy połączeń do drewna spełniające najwyższe wymagania



Złącza - Złącze WVP

Złącze WVP 88070.0000
Złącze do ścian

Idealne do łączenia prefabrykowanych drewnianych elementów konstrukcji ścian - prosto, szybko i niedrogo.
Patrzenie na dwa punkty jednocześnie - niezależnie od tego czy to podczas zakładania skrzydła drzwi czy podczas
montażu elementów ścian, zawsze stanowi wyzwanie.

Unikalna geometria nowego złącza do ścian „WVP 88070.0000” firmy Pitzl zapewnia jeszcze szybszy i łatwiejszy montaż
elementów ścian. Dzięki wyjątkowo długiemu odcinkowi wsuwania, różne punkty łączenie nie muszą już więcej być
pozycjonowane równocześnie tylko wygodnie jeden po drugim.

Opracowane przez firmę Pitzl i sprawdzone przez instytut TVFA w Innsbrucku złącze „WVP 88070.0000” stanowi
gwarancję bezpiecznego przebiegu procesu montażu. Oczywiście wymagane zaświadczenia techniczne będą po-
twierdzone certyfikatem w postaci Europejskiej Aprobaty Technicznej (wniosek złożony).

Niezależnie od tego czy dotyczy to montażu wstępnego w hali czy obróbki na budowie, zwykłe i proste zastosowanie
systemu złączy do ścian firmy Pitzl zapewnia oszczędność czasu i tym samym wyjątkowo ekonomiczny sposób wy-
konania prac montażowych.

Płytka główna z zaczepem 65 x 109 x 2,5 mm

Otwory w płytce głównej 4x Ø 6,5 mm

Płytka kotwiąca z wpustem 65 x 55 x 2,5 mm

Otwory w płytce kotwiącej 4x Ø 6,5 mm

Grubość całkowita po złączeniu 18 mm

Wartość charakterystyczna - ścinanie równoległe do kierunku łączenia 16,2 kN

Wartość charakterystyczna - ścinanie prostopadłe do kierunku łączenia 9,9 kN

Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Faks: +49 8703 9346-55
e-mail: info@pitzl-connectors.com

Wartość charakterystyczna - rozciąganie prostopadłe do kierunku łączenia 7,9 kN

Informacje o produkcie i obowią-
zujące OWH dostępne na stronie
www.pitzl-connectors.com
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