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Rendkívül egyszerű ... megbízható ... sokoldalú ... megbízható ... sokoldalú

Hoffmann

kötőelemek
Termékismertető
A "Hoffmann-Kötőelem " ez a rendszer a Hoffmann Maschinenbau GmbH fejlesztése.
Mivel használatuk nagyon sokoldalú, több mint tíz éve a fafeldolgozás minden
területén használják megbízható és jó minőségű rögzítésre kötőelemként, sarok
kötéseknél a fafeldolgozó iparban egyedi és sorozatgyártásnál

Fecskefarkú
kötések
l megbízható tartós, jelentős és
l sokoldalú, kétség nélkül, szilárd és
l
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l időmegtakarítás

l

(összehasonlítva más csatlakozási
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l
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l
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...www.Hoffmann-Schwalbe.de
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A fecskefarkú kötések felhasználása Hoffmann kötések és méretei
Hoffmann-kötöelem felhasználásának széles a skálája.
A durváb nagy méretű képkeretektől, a keskeny kicsi díszítő
koszorú profiokon díszléceken át. A bútor szerkezetekhez a
lábazaton és a sarkrok kötéseken keresztül, az oszlop és a
homlokzat felépítéséhez is alkalmazható.

W1

Négy standard keresztmetszeti méretű Hoffmann kötöelem található
különböző hosszúságban. Ez azt jelenti, hogy minden alkalmazáshoz
megfelelő Hoffmann kötés van, minden gond, nékül biztosítja a helyes
erőt és a stabílítást.
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> képkeretek (üvegszegélyek)
> mindenfajta borítás, ajtótok
> Koszorú profilok,karnisok
> mindenféle lábazati kötés
> Fiókok, fiók előlapok laposívek
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>koszorú profilok
>bútor lábazat, párkányok
>korona díszlécek
>ajtó betétes, ajtók keretei
>ajtó / ablak keret
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> belsőépítészeti munkák
> munkaasztalok
> sarokpadok
> korlátok
> íves ablakok
> fa / alumínium ablakok
> faládák
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Általános az épületek ellenőrzésének jóváhagyása!

>előtetők
>télikertek, pergolák
>előregyártott ház
>keretszerkezetek
>általános asztalos és ács munkák

Speciális formák

A rendszer biztonságának biztosítása érdekében kérjük a
" általános épületfelügyelet jóváhagyását"minden
számítási bázissal.
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A Hoffmann kötőelemek általában jó minőségű polimerekből készülnek.
A szokásos formák és hosszúságok mellett egyedi alkalmazásokhoz
alumíniumból készült, hőálló kivitelben sapkával.
A polcrendszer-összeállításához, bútort záró hátfalakhoz és sok más
lehetőségek.

Annak érdekében, a "Német Építéstechnikai Intézet"
hivatalos jóváhagyását kínáljuk minden vonatkozó
számítással.
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