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Snelbouwschroef (fijne draad) Snelbouwschroef (grove draad) 

Voor het monteren van gipsplaat 
op metalen profielen 0.6 mm

Voor het monteren van gipsplaat 
op houten onderconstructies 

Snelbouwschroef voor 
profielverbindingen  

Voor het verbinden van U-profielen, 
C-profielen en andere metalen profielen 
of draagconstructies tot een materiaaldikte 
van 1,0 mm per component. 
 

Snelbouwschroef met 
boorpunt 

Snelbouwschroef voor 
vezelplaat 

Voor het monteren van gipsplaat 
op metalen profielen tot 2,0 mm

Voor bevestiging van cementvezelplaat. Voor 
het monteren op houten onderconstructies 
en metalen profielen  tot 0,7 mm dik

Snelbouwschroef op band 

Voor het monteren van gipsplaat 
op metalen profielen 0.6 mm

Gips op gips schroef  Snelbouwschroef voor 
gatenplaat  

Voor het monteren van gipsplaat onderling Voor het monteren van gipsplaat gatenplaat  

Snelbouwschroef voor 
harde gipsplaat  

Voor het bevestigen van harde gipsplaat  

Premium-speciaal slagplug  
verzonken cilinderkop 

Slagplug L2, verzonken 
cilinderkop  

Voor montage van metaalprofielen, 
kabelgoten, latten en vloerlijsten

Voor montage van metaalprofielen, 
kabelgoten, latten en vloerlijsten  

Metalen hollewandanker Universeelplug met en zonder 
kraag  

Voor het bevestigen van lampen, kasten en 
kabelgoten 

Voor vele bouwmaterialen i.c.m. 
holle ruimtes 

Lo-den gasbeton anker   

Voor afhangen van plafonds in gasbeton 
platen. 

Snelbouwschrof voor 
vezelplaat, boorpunt 

Boorschroef, DIN 7504-N  

Voor cementvezelplaat op hout of
profielen van staal tot 2,0 mm  

Voor verbinding van metalen profielen   

Boorschroef, DIN 7504-K   

Zeskantkop, voor verbinding van 
metalen profielen   

Boorschroef met flenskop Instelbare afstandsschroef 

Voor het verbinden van U-profielen, 
C-profielen en andere metalen profielen of 
draagconstructies tot een materiaaldikte 
van 1,0 mm per component. 

Voor het nivelleren van houtconstructies op
stenen en houten ondergrond    

Spaanplaatschroef, TX
aandrijving 

RAPID 2000, spaanplaatschroef
freeskop, deeldraad  

Plafondschroef StarDrive
GPR S-14 mm, platte kop  

Plafondankers Schietnagels 

Voor het vastzetten van o.a. hoekankers, 
lijsten, metalen profielen en plafond-afhang 
systemen. 

Nagels voor staal en beton. 

Nieten Brads 

Gegalvaniseerde of stalen niet Brads met kleine kop 

Nonius onderhangers 

Stalen afhangers tbv verlaagd plafond. 
De Nonius onderhanger wordt in 
combinatie met de Nonius bovenhanger 
en Noniuspen gemonteerd aan de 
C-profielen.

Snelbouwschroeven Overige (brads, nieten)  

Snelbouwschroeven & Speciale schroeven 

Pluggen   

Nonius bovenhangers 

Stalen afhangers tbv verlaagd plafond 
met een akoestische ontkoppeling. De 
bovenhanger wordt in combinatie met de 
onderhanger en Noniuspen gemonteerd 
aan de C-profielen.

Subexnagel   Gipskartonplug 

De subexnagel is een snelle oplossing voor 
montage in beton, natuursteen, 
massief kalkzandsteen en volle steen 

Voor montage van metaalprofielen, 
kabelgoten, latten en vloerlijsten 

Snelbouwschroef met 
boorpunt, speciale lengte 

Snelbouwschroef 

Voor het bevestigen van dubbele planken 
massief karton op metaalprofielen 2,0 mm
 

Voor Diamand Board of Duragyp 

Snelbouwschroef, platte kop, 
dubbele schroefdraad 
(fijne draad)  

Voor het bevestigen van plafondhangers 
(metalen profiel), kopdiameter 11 mm 


