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Złącze do ścian
Do łatwiejszego i oszczędzającego czas montażu

Innowacyjne systemy połączeń do drewna
spełniające najwyższe wymagania

Wsporniki słupów

Złącza do drewna

Słupki balkonów/płotów

Narzędzia i akcesoria

Elementy mocujące

Izolacja akustyczna



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26, 84051 Altheim
Telefon: +49 8703 9346-0
www.pitzl-connectors.com

Innowacyjne systemy połączeń do drewna
spełniające najwyższe wymagania

Patrzenie na dwa punkty jednocześnie - niezależnie od tego czy to podczas zakładania skrzydła drzwi czy pod-
czas montażu elementów ścian, zawsze stanowi wyzwanie.

Unikalna geometria nowego złącza do ścian „WVP 88070.0000” firmy Pitzl zapewnia jeszcze szybszy i łatwiej-
szy montaż elementów ścian. Dzięki wyjątkowo długiemu odcinkowi wsuwania, różne punkty łączenie nie mu-
szą 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” sta-
nowi gwarancję bezpiecznego przebiegu procesu montażu. Oczywiście wymagane zaświadczenia techniczne
będą potwierdzone 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 zasto-
sowanie systemu złączy do ścian firmy Pitzl zapewnia oszczędność czasu i tym samym wyjątkowo ekonomi-
czny sposób wykonania prac montażowych.

Złącze do ścian WVP 88070.0000 | 110x65x18 mm | cynkowane galwanicznie

Nr-kat. Płytka główna Otwory w
z zaczepem płytce głównej

Płytka kotwiąca
z wpustem

Otwory w
płytce kotwiącej

Grubość całkowita po złączeniu

88070.0000 65 x 109 x 2,5 mm 4x Ø 6,5 mm 65 x 55 x 2,5 mm 4x Ø 6,5 mm 18 mm

Cena sprzedaży: 7,95 € (netto)
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Wartości charakterystyczne Akcesoria

Ścinanie równoległe
do kierunku łączenia

Ścinanie prostopadłe
do kierunku łączenia

Rozciąganie prostopadłe
do kierunku łączenia

Nr-kat. 99210.6060
Wkręt z łbem talerzowym z pełnym gwintem

16,2 kN 9,9 kN 7,9 kN Testowane z wkrętami z łbem talerzowym 6x60


