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Váš systémový partner SIHGA®:



TerrassenFix® II
Výrazně prodlužuje životnost teras!

Dokonalá kombinace pro opticky náročné a 
trvale funkční terasy z 
modřínového dřeva:

L-GoFix® MS Ø 5 mm + TerrassenFix® II
L-Gofix® z tvrzené ušlechtilé ocele 
s evropským technickým schválením 

Snadné a precizní položení bez 
dalších pomůcek.

[pouhé uložení na nosnou konstrukci]

 
Dobré větrání terasy, dřevo může dobře 

vysychat a předchází se tak 
hromadění vlhkosti! 

Rovnoměrné spáry!

Nastavení spár na 4, 5, 6, 7, 8 nebo 9 mm 
pomocí distančních čepů. 

[nesmí přesáhnout 6 % šířky prkna]

Celková konstrukční výška TerrassenFix® II 

pouhých 6 mm!

Dřevěná terasa, kterou nic neblokuje!
Distanční čepy se po 

zašroubování odstraní.

TerrassenFix® II navíc snižuje tlak dřeva 
na šrouby a výrazně tak snižuje nebezpečí 

zlomení šroubu. 

Skládaný vrták TerrassenFix® zajišťuje 
předvrtání a zahloubení v jednom pracovním 
kroku a je vhodný pro všechny terasové 
dřeviny.

Integrovaný hloubkový doraz zajišťuje 
stejnoměrné provedení zahloubení.
To je důležitý detail u terasové konstrukce, 
protože v důsledku příliš hlubokého zahloubení 
vznikají ohniska vlhkosti.

Vrták a záhlubník TerrassenFix® je vyroben 
z kalené ušlechtilé oceli, aby při případném 
„otěru“ nevznikala rezavějící místa.
Speciální geometrie zajišťuje optimální odvod 
třísek, válcový dřík lze upnout v každém vrtacím 
sklíčidle.

Svěrka TerrassenFix® byla vyvinuta 
speciálně pro požadavky terasových konstrukcí.
Umožňuje racionální pracovní postup a aplikuje 
se pomocí několika úchytek.

Otáčením úchytky ve směru hodinových 
ručiček se dosáhne přesného nastavení 
a sepnutí palubek.
Povolení palubky se dosáhne otáčením úchytky 
proti směru hodinových ručiček.

Tloušťka upínací desky je 4 mm.

Svěrka TerrassenFix® je samozřejmě 
univerzálně použitelná i pro jiné aplikace.
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