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Design Series

Beslag och skruvar i svart utförande

Svartlackerade beslag
ger nytt liv åt dina
träkonstruktioner

Design series ger samma innovation och kvalitet i konstruk
tionen för professionella användare som för gördet-själventusiaster och ger ett professionellt, snyggt och långvarigt
resultat.
Din trädgård och altan kommer att tacka dig.
Läs mer på vår hemsida strongtie.se
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De svartlackerade beslagen och skruvarna är utvecklade för
att passa ihop och är redo att monteras. Det gör det lättare
för dig och du är samtidigt garanterad en elegant finish tack
vare vår ankarskruv med svartmålat huvud eller med de svarta
kåporna som placeras ovanpå bulthuvudet efter montering.

F-DESIGN SERIES-SE-2022

Staket, pergolor, altaner och även synliga balkar under tak.
Design series från Simpson Strong-Tie® ger en stark och
snygg finish till dina konstruktioner.
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Beslag och skruvar i svart utförande
Balksko

SAE – Balksko
Svartlackerade SAE balkskor som kan användas för montering av träbalkar.
• Enkel och snabb installation
• Kan användas för sammanfogning av balk-balk eller balk-betong

Vinkelbeslag

ABR – Vinkelbeslag med kantförstärkning
Den svartlackade ABR100PB är utrustad med en kantförstärkning som ökar styrkan i
beslaget.
• Säkerställer en stark och exakt 90° anslutning
• Kan användas för sammanfogning av balk-balk eller balk-betong

Litet svartlackerat EA-vinkelfäste för lätta skarvar.
• Säkerställer en exakt 90° anslutning
• Idealisk för montering av lätta träramar, staket och trädgårdsmöbler

Justerbar stolpsko

APB – Justerbar stolpsko
Svartlackerade APB-stolpsko fäster pelare med beständig styrka och flexibel installation.
• Kan justeras i höjdled genom ett totalt höjdområde på 100 mm till 150 mm, genom
att helt enkelt vrida den övre monteringsplattan till önskad höjd
• APB stolpsko passar bra till utomhuskonstruktioner som pergolor, carportar och stora
terrasskonstruktioner
OBS finns endast som specialbeställning, kontakta kundtjänst för mer info.

Stolpsko

PPA – Stolpsko
Svartlackerade PPA-pelarskor är tidlösa i sin design och passar in i vilken trädgård som
helst.
• Mycket lätt att montera, kan skruvas fast i betong eller trä
• Rejäla stolpskor som enkelt klarar utomhuskonstruktioner som pergolor, carportar
och andra terrasskonstruktioner
OBS finns endast som specialbeställning, kontakta kundtjänst för mer info.

Tvådelad stolphållare

PPG – Tvådelad stolphållare
Svartlackerad PPG är lämplig för projekt med stolpkonstruktioner.
• Helt justerbar till bredden på stolpen du behöver montera
• Mycket mångsidig. Två stycken krävs vid stolpmontage på fyrkantiga stolpar upp
till 150x150 mm. För större stolpar upp till 250x250 mm ska minst fyra stolphållare
användas
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EA – Liten gör-det-själv vinkel
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Stolpefod

PPJBT – Stolpefod
Svartlackerad PPJBT ger styrka för staket och andra lätta konstruktioner.
• Raka linjer och en slående svart pulverlack ger en tidlös look som passar nästan alla
trädgårdsprojekt
• Mycket lätt att montera, kan skruvas fast i betong
• PPJBT stolpskor är perfekta för utomhuskonstruktioner som t.ex. trädgårdsskjul och
för att sätta upp staket eller spaljéer
OBS finns endast som specialbeställning, kontakta kundtjänst för mer info.

Stolpefod

AG – Stolpefod
Svartlackerad AG ger styrka och design till staket, spaljéer och lätta träkonstruktioner.
• De öppna sidorna gör det möjligt att fästa staketet eller de andra trädelarna på
stolpenända ner till stolpskons botten
• Perfekt för utomhuskonstruktioner som t.ex. trädgårdsskjul, staket och spaljéer
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OBS finns endast som specialbeställning, kontakta kundtjänst för mer info.

Stolpehatt

CABOCHONPB – Stolpehatt
Denna svartlackerade stolphatt ger perfekt skydd för dina 70 och 90 mm trästolpar. Den
svarta ytan ger en snygg finish till dina staket och trädgårdskonstruktioner.
• Skyddar och förlänger stolpens livslängd

T-järn

T-PB – T-järn
T-Järn används till förankring av regel eller överliggare på stolpe.
• Ger styrka för pergolor, skärmtak och andra konstruktioner med en mittpelare som
stöder en tvärbalk
• Enkel att installera, kan fästas med antingen skruvar eller bultar

L-järn

L-PB – L-järn
L-Järn används till förankring av regel eller överliggare på stolpe.
• För att samanfoga virkesdelar i trä eller för montering av trädgårdsbord, trägrindar
eller liknande
• Enkel att installera, kan fästas med antingen skruvar eller bultar

Infästning

CSA – Beslagskruv
Beslagskruvar med svartlackerat huvud fullbordar ditt projekt.
• Testade och godkända för att fästa våra design series beslag på trä
• Dekorativt och funktionellt
• Speciellt utvecklade för trä, säkerställer enkel och snabb indrivning
• Gängdiametern är anpassad till hålen i våra beslag
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