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A2

*מומלץ לבצע קידוח מקדים בעץ קשה*מומלץ לבצע קידוח מקדים בעץ קשה
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בורג ה ֶדק הייחודי להרכבת   ֶדקים מעץ.
A2

: בורג הדק לשימוש חיצוני. 

תבריג ההידוק מבטיח חיבור בטוח וקבוע של שני חלקי הקורה 
התבריג העליון נועל את לוח ה  ֶדק ומהדק אותו בצורה

בטוחה כלפי מטה

תבריג הידוק:
מצמיד היטב את לוחות העץ,

ללא אפשרות התרופפות
של הקורה העליונה.

חוד תבריג:
התבריג נאחז בעץ

ומונע את התפצלותו.

ראש גלילי:
משטח ראש

הבורג מתלכד עם
פני משטח העץ.

להבים משוננים:
מאפשרים חדירה סיבובית

קלה לתוך העץ למלוא אורך 
הבורג.

תבריג הידוק: להבים משוננים:חוד תבריג:

0537000500403 200 25 22.5 40 5.0
0537000500503 200 25 22.5 50
0537000500603 100 25 27.5 60
0537000500703 100 25 32.5 70
0537000500803 100 25 37.5 80

קוד המוצרכמות באריזהמידות [מ“מ]

קוטר התבריג 
d1

אורך כולל
Ls

 גודל ביט
T

SPAX®

BOX
[יחידות]

אורך
  התבריג

LgT החלקי 
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 שלב 1 :
קדח בלוחות ובתשתית בעזרת מקדח עץ ®SPAX 3.5 מ“מ. קדח

במלוא אורך המקדח. בצע את הקדיחה במהירות הגבוהה
 האפשרית (כ-3,000 סל“ד).

 שלב 2 :
SPAX® T- ישירות פנימה בעזרת ביט SPAX®-D החדר את

STAR plus T25 . החדר את הבורג בלי לעצור, עד שפני ראש
 הבורג יתלכדו עם פני המשטח.

 התוצאה:
מראה מושלם, הודות לראש הבורג הגלילי. מונע את התפצלות העץ

גם במקומות הסמוכים לשוליים.

תבריג ההידוק מבטיח חיבור בטוח וקבוע של שני חלקי קורה.

Prosp_Outdoor_HE_ks3.indd   15 28.04.11   14:03



100

'!0A35DA-bjbhcf!05
38

00
05

50
60

3

5,5X60
INOX

STAINLESS STEEL

A4

T25

 

A4

0538000550403 200 25 22.5 40 5.5
0538000550503 200 25 22.5 50
0538000550603 100 25 27.5 60
0538000550703 100 25 32.5 70
0538000550803 100 25 37.5 80

קוד המוצרכמות באריזהמידות [מ“מ]

קוטר התבריג 
d1

אורך כולל
Ls

 גודל ביט
T

SPAX®

BOX
[יחידות]

אורך
  התבריג

LgT החלקי 

בורג ה ֶדק הייחודי להרכבת  ֶדקים מעץ.
מותאם במיוחד לאזורים הסמוכים לחוף הים.

A4

תבריג ההידוק מבטיח חיבור בטוח וקבוע של שני חלקי הקורה 
התבריג העליון נועל את לוח ה  ֶדק ומהדק אותו בצורה

בטוחה כלפי מטה
הגנה תמידית מפני קורוזיה (שיתוך)

תבריג הידוק:
מצמיד היטב את לוחות העץ,

ללא אפשרות התרופפות
של הקורה העליונה.

להבים משוננים:
מאפשרים חדירה סיבובית

קלה לתוך העץ למלוא אורך 
הבורג.

חוד תבריג:
התבריג נאחז בעץ

ומונע את התפצלותו.

*מומלץ לבצע קידוח מקדים בעץ קשה*מומלץ לבצע קידוח מקדים בעץ קשה

ראש גלילי:
משטח ראש

הבורג מתלכד עם
פני משטח העץ.

תבריג הידוק: להבים משוננים: חוד תבריג:
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 שלב 1 :
קדח בלוחות ובתשתית בעזרת מקדח עץ ®SPAX 3.5 מ“מ. קדח

במלוא אורך המקדח. בצע את הקדיחה במהירות הגבוהה
 האפשרית (כ-3,000 סל“ד).

 שלב 2 :
SPAX® T- ישירות פנימה בעזרת ביט SPAX®-D החדר את

STAR plus T25 . החדר את הבורג בלי לעצור, עד שפני ראש
 הבורג יתלכדו עם פני המשטח.

 התוצאה:
מראה מושלם, הודות לראש הבורג הגלילי. מונע את התפצלות העץ

גם במקומות הסמוכים לשוליים.

תבריג ההידוק מבטיח חיבור בטוח וקבוע של שני חלקי קורה.
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0517000450353 200 20 25 35 4.5
0517000450403 200 20 25 40
0517000450453 200 20 30 45
0517000450503 200 20 32 50
0517000450603 100 20 37 60
0517000450703 100 20 42 70
0517000500603 100 25 37 60 5.0
0517000500703 100 25 52 70
0517000500803 100 25 61 80

קוד המוצרכמות באריזהמידות [מ“מ]

קוטר התבריג 
d1

אורך כולל
Ls

 גודל ביט
T

SPAX®

BOX
[יחידות]

אורך
  התבריג

LgT החלקי 

הבורג האידיאלי להרכבת פנלים ולוחות חיפויי חיצוניים מעץ.

העץ אינו מתפצל או מתנפח
הידוק פשוט וחזק הודות לתבריג הלהבים המשוננים הייחודי

הצלעות בחלק התחתון של ראש הבורג
מבטיחות שיקוע נקי

 אין כתמי חלודה בחזית העץ

חוד תבריג:
התבריג נאחז בעץ

ומונע את התפצלותו.

ראש משוקע שטוח עם
 צלעות חיתוך:

שיקוע המתלכד עם פני 
המשטח. ראש הבורג משוקע

בקו אחד עם משטח העץ.

להבים משוננים:
מאפשרים חדירה סיבובית

קלה לתוך העץ למלוא אורך 
הבורג.

הידוק פשוט וחזק הודות לתבריג הלהבים המשוננים הייחודי
הצלעות בחלק התחתון של ראש הבורג

חוד תבריג:
התבריג נאחז בעץ

ומונע את התפצלותו.

להבים משוננים:
מאפשרים חדירה סיבובית

קלה לתוך העץ למלוא אורך 
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ראש גלילי

חדש

להבים משוננים:
מאפשרים חדירה סיבובית

קלה לתוך העץ למלוא אורך 
הבורג.

קצה תבריג בטכנולוגיית
:4CUT

אין צורך בקידוח מקדים,
אפילו בעץ קשה.

אין התפצלות גם בעבודה
סמוך לשוליים.

להבים משוננים: קצה תבריג בטכנולוגיית

הגנה מרבית מפני שיתוך (קורוזיה).

הבורג האידיאלי לחזיתות המשלבות עץ
וזכוכית ולהרכבת קורות עץ.

מאמצי המשיכה והדחיסה מועברים לאורך מלוא התבריג
ניתן לחבר גם חתכי רוחב צרים ודקים באמצעות 

תבריג בקוטר 6 מ“מ.

Ls

LgS

Ø 
d1

Ø 
dk

1211750600805 200 30   80 6.0
1211750601005 100 30 100 dk (Ø) = 

8.4 mm1211750601205 100 30 120
1211750601405 100 30 140
1211750601605 100 30 160
1211750601805 100 30 180
1211750602005 100 30 200

קוד המוצרכמות באריזהמידות [מ“מ]

קוטר התבריג 
d1

אורך כולל
Ls

אורך
 תבריג

LgS מלא

 גודל ביט
T

SPAX®

BOX
[יחידות]

רג
הבו

ש 
רא

ב ל
קרו

יג 
בר

הת

ראש גלילי

וזכוכית ולהרכבת קורות עץ.
מאמצי המשיכה והדחיסה מועברים לאורך מלוא התבריג

ניתן לחבר גם חתכי רוחב צרים ודקים באמצעות 

ראש גלילי:
ניתן לשיקוע קל

 ופשוט במשטח העץ.
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ראש בורג שקוע

ראש בורג שקוע

 

ראש דסקה

זמין בגדלים נוספים עד 450 מ“מ
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corrosion protection

חדש

הגנה מרבית מפני שיתוך (קורוזיה).

בורגי ראש עגול בגודל 6 מ“מ עם ראש דסקה ועם ראש שקוע עבור
יישומי בנייה עם קורות.

הבורג לכל מטרות הבנייה
הפתרון האידיאלי לחיבור

בין קורות עץ

0251750801805 0191750800805 50 40 80 8.0
0251750801005 0191750801005 50 40 100
0251750801205 0191750801205 50 40 120
0251750801405 0191750801405 50 40 140

4CUT  כולל להב
0251750801605 0191750801605 50 40 160
0251750801805 0191750801805 50 40 180
0251750802005 0191750802005 50 40 200
0251750802205 0191750802205 50 40 220
0251750802405 0191750802405 50 40 240
0251750802605 0191750802605 50 40 260
0251750802805 0191750802805 50 40 280
0251750803005 0191750803005 50 40 300
0251750803205 0191750803205 50 40 320
0251750803405 0191750803405 50 40 340
0251750803605 0191750803605 50 40 360

קוד המוצרקוד המוצרכמות באריזהמידות [מ“מ]

ראש דסקהראש בורג שקוע קוטר התבריג 
d1

אורך כולל
Ls

 גודל ביט
T

SPAX®

BOX
[יחידות]
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ראש דסקה

חדש

הגנה מרבית מפני שיתוך (קורוזיה).

ברגים בגודל 6 מ“מ עם ראש דסקה עגול
עבור יישומי בנייה עם קורות.

6 מ“מ מאפשר הידוק של קורות בעלות מידות צרות ודקות יותר
עיצוב ראש הדסקה המעניק יכולת הידוק מוגדלת 

0251750600605 200 30 60 60 6.0
0251750600805 200 30 80 80
0251750601005 100 30 100 100
0251750601205 100 30 120 120
0251750601405 100 30 140 140

4CUT  כולל להב
0251750601605 100 30 160 160
0251750601805 100 30 180 180

קוד המוצרכמות באריזהמידות [מ“מ]

קוטר התבריג 
d1

אורך כולל
Ls

אורך
 תבריג

LgS מלא

 גודל ביט
T

SPAX®

BOX
[יחידות]
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לחיבור מקטעי גדר העשויים מעץ.

 SPAX® ראש משוקע שטוח
SPAX® T-STAR plus T30 מעביר כוח

 – CUT point קצה התבריג בטכנולוגיית
לא נדרש קידוח מקדים*

מסגרת מפלדת אל-חלד עם חריץ מוארך להתאמת המרווח בין
מקטעי גדר העשויים מעץ

סט אחד מספיק לחמישה מקטעי גדר

כולל ביט
T-STAR plus T30

סט חיבור לגדרות

 SPAX

מסגרת מפלדת אל-חלד עם חריץ מוארך להתאמת המרווח בין

5000009170013 40 30 30 35 7.0

קוד המוצרכמות באריזהמידות [מ“מ]

קוטר התבריג 
d1

אורך כולל
Ls

אורך
 תבריג

LgS מלא

 גודל ביט
T

SPAX®

BOX
[יחידות]

חוד תבריג:
התבריג נאחז בעץ

ומונע את התפצלותו.
ראש עגול שטוח:

לאטימה נקייה.

חוד תבריג:
התבריג נאחז בעץ
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*מומלץ לבצע קידוח מקדים בעץ קשה

בורג ®SPAX לחיבור עמודים, מתאים לעמודי גדר מסוגים רבים.

ראש מגרעת משוקע לקדחי הרכבה של 10.5 מ“מ 
T-STAR plus T40 מרכוז מושלם בזכות נקודת העברת הכוח של

הצווארון שמתחת לראש הבורג מעניק גימור נקי  
– CUT point  קצה תבריג בטכנולוגיית

  לא נדרש קידוח מקדים*

להידוק בטוח של עמודי גדר העשויים מעץ

Ø 
d190
°

Ls

LgS

 

Post screw

ראש מגרעת משוקע לקדחי הרכבה של 10.5 מ“מ 
T-STAR plus T40 מרכוז מושלם בזכות נקודת העברת הכוח של

הצווארון שמתחת לראש הבורג מעניק גימור נקי  
– CUT point 

Post screw

בורג לעמודים 

35708000601001 50 40 45 50 8.0

קוד המוצרכמות באריזהמידות [מ“מ]

קוטר התבריג 
d1

אורך כולל
Ls

אורך
 תבריג

LgS מלא

 גודל ביט
T

SPAX®

BOX
[יחידות]

להבים משוננים:
מאפשרים חדירה סיבובית

קלה לתוך העץ למלוא אורך הבורג.

חוד תבריג בטכנולוגיית  
:CUT-point

לא נדרש קידוח מקדים.

ראש צילינדר משוקע:
לקדחי הרכבה בגודל 

10.5 מ“מ

להבים משוננים:
מאפשרים חדירה סיבובית

חוד תבריג בטכנולוגיית  
:CUT-point

13
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להרכבה ישרה קלה ופשוטה של לוחות חיפוי מקומרים

Systainer יחידת אריזה: יחידה אחת בתיבת
קוד המוצר 5000009186309

התוספת עושה את ההבדל!

מגן על התשתית מפני התפשטות רטיבות

מידות: x 100 x 8 100 מ“מ

חבילה של  25 יחידות

יחידת אריזה x 25 10 יחידות בקופסה חיצונית
קוד המוצר 5000009186609

מידת חיבור עבור 4 מידות רוחב: 7 - 6 - 5 - 4 מ“מ

בדוק את המרווח המומלץ על-ידי היצרן של לוחות הדק

12 ספייסרים בקופסת פלסטיק שימושית,
הניתנת לשימוש חוזר

יחידת אריזה: 3 קופסאות בקופסה חיצונית
קוד המוצר 5000009186209

ספייסר 

סט

תותבים 

ידית יישור

פטיש סמרור 

מקדח HSS לעץ קשה עם נקודת מרכוז

יחידת אריזה: 10 סטים בקופסה חיצונית
קוד המוצר 5000009186709

תותבים במידות עומק משתנות ועם ביט
 SPAX® BIT T-STAR plus T25 מפלדת אל-חלד

SPAX® יחידת אריזה: יחידה אחת בקופסת
קוד המוצר 5000009186909

פטיש סמרור עם 2,880 מהדקים

SPAX® יחידת אריזה: סט אחד בקופסת
קוד המוצר 5000009186809

0.5 x 1.27 mm

10.6 mm

6 mm

מגן על המבנה הפנימי של העץ מפני הגשם

מידות: 20 מ‘ x 76 מ“מ לגליל

יחידת אריזה: 2 גלילים בקופסה חיצונית
קוד המוצר 5000009186409

מידות: 20 מ‘ x 115 מ“מ לגליל

יחידת אריזה: 2 גלילים בקופסה חיצונית
קוד המוצר 5000009186509

סרט ציפוי 

רפידות
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®WIROX מספק הגנה מעולה מפני שיתוך

(קורוזיה)
שינוי בתקנים הרלוונטיים,הלאומיים והאירופיים,
בענף הבנייה יביא להחמרת הדרישות העתידיות

בנוגע להגנה מפני קורוזיה (שיתוך) על
 מחברים ואבזרי הידוק.

השימוש ב-®WIROX מבטיח הגנה מפני קורוזיה
פי 10 בהשוואה לציפוי באבץ צהוב בעובי זהה.

®WIROX מעניקה יתרונות ביישום לפי

,DIN 1052 בהתאם לתקן Usage Class 2
במיוחד במקרה של מבנים פתוחים,

 כגון סככות רכב ופרגולות.

 ®WIROX – ידידותיות לסביבה
מוצרי ®WIROX נטולי Chrome VI, ולכן הם

ידידותיים לסביבה – בתהליך הייצור ובשימוש – 
יותר מציפויים אנטי-קורוזיביים מקובלים.

WIROX® 

פני השטח של מוצרי ®WIROX מצטיינים ברמת
קשיות גבוהה באופן ייחודי לעומ ת ציפויים מקובלים,

כגון אבץ צהוב או אבץ lamina. הציפוי עמידי יותר
 לנזק, וכתוצאה מכך מופחתת החשיפה לקורוזיה.

הציפוי החדש

ציפוי אבץ כחול

ציפוי אבץ צהוב

00.3310 1

ציפוי

עמידות לקורוזיה בהשוואה לציפוי אבץ צהוב

 השוואת עמידות לקורוזיה בבדיקת רסס מלח
– ISO 9227:2006 DIN EN תקן)  

בדיקות קורוזיה בסביבות מלאכותיות)

הברגים המצופים של ®WIROX הם חלופה כדאית לפלדת אל-
חלד וגם חזקים יותר.

בהשוואה לציפוי אבץ צהוב

יבואנים: צבעי הקשת בע“מ
ת.ד. 33905, חיפה 31338

טל: 04-9541235
www.paints.co.il
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