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EXKLUZIVNĚ V



Zásuvný 
a kompaktní 
spoj

Plastový zásuvný spoj

• Není potřeba speciální nářadí pro instalaci lamelek

• Cenově výhodné

• Varianta pro všechny druhy dřevin 
nebo materiálů na bázi dřeva

• Nejen zásuvné, ale i nacvakávací spoje

• Jednoduchá instalace připravených dílů 
na montáži – v podstatě bez nářadí

463414 | K053 SUNNY zásuvný spoj (plast)

463415 | K023 CHAMP zásuvný spoj (plast)

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

http://www.demos-trade.cz/product/463414
http://www.demos-trade.cz/product/463415


Kovový zásuvný spoj

463413 | K049 SILVE zásuvný spoj (slitina hliníku a zinku)

463417 | K026 METAL zásuvný spoj (1 pár lamelka, 
2x vrut 3x13, 2x vrut 3x25)

Plastový kompaktní spoj

463416 | K058 FAST kontaktní spoj (plast)

www.demos-trade.com
www.demos24plus.com

aplikace pro mobilní telefony

Sortiment  
najdete na:

You Tube video ukázka
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http://www.demos-trade.cz/product/463413
http://www.demos-trade.cz/product/463417
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katalog Kování (kap. 14) 
www.demos-trade.com
www.demos24plus.com

aplikace pro mobilní telefony

Nářadí  
a nástroje

459415 | K121 zajišťovací spona pro UNO 30

459416 | K073 důlčík ocel + plast UNO 30

UNO závěsný spoj

463412 | K120 UNO 30 nerezový závěsný spoj

• Varianta s/bez postranní vůle

• Jednoduchý spoj – nejsou potřeba speciální 
nástroje ani dovednosti

• snadné připevnění pouhým zacvaknutím 
komponent na místě instalace

• Neviditelný spoj - zapuštěný a skrytý

• Lze použít se standardními šrouby

Závěsný spoj

Příslušenství

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

http://www.demos-trade.cz/product/459415
http://www.demos-trade.cz/product/459416
http://www.demos-trade.cz/product/463412


katalog Desky, hrany, lepidla
www.demos-trade.com
www.demos24plus.com

aplikace pro mobilní telefony

Spárovky, laťovky  
a další masivní  

materiály

459415 | K121 zajišťovací spona pro DUO 30

DUO závěsný spoj

Příslušenství

461769 | K070 DUO 30 ML závěsný spoj s postranní vůlí

461770 | K074 DUO 30 OL závěsný spoj bez postranní vůle

461771 | K041 DUO 46/15 mm, spoj pro dřevěné profily

461772 | K036 DUO 62/15 mm, spoj pro dřevěné profily

461773 | K055 DUO 100/15 mm,  spoj pro dřevěné profily

459413 | K071 důlčík středový DUO 30

459414 | K075 důlčík středový DUO 30

You Tube video ukázka
QR

kód

http://www.demos-trade.cz/product/459415
http://www.demos-trade.cz/product/461769
http://www.demos-trade.cz/product/461770
http://www.demos-trade.cz/product/461771
http://www.demos-trade.cz/product/461772
http://www.demos-trade.cz/product/461773
http://www.demos-trade.cz/product/459413
http://www.demos-trade.cz/product/459414


Příslušenství

Plastový kolík

459417 | Z5058 QUICK-SET 5 mm 
(spoj hmoždinka + čep)

459418 | Z5057 QUICK-SET 8 mm 
(spoj hmoždinka + čep)

Skrytý, samosvorný 
korpusový spoj 
• Snadná přeprava - prvky korpusu lze přepravovat po jednotlivých 

částech. Konečná montáž je možná na místě

• Žádné lepení - Kvůli zoubkování na vnější straně plastové hmoždinky 
a ukotvení ocelového šroubu na základně hmoždinky nevyžaduje 
QUICK-SET během používání žádné lepidlo 

• Lze použít s automatickým strojem na hmoždinky,  
CNC nebo vrtákem na hmoždinky

QUICK-SET

459402 | K067 plastový kolík 8 x 36 459403 | K169 plastový kolík 8 x 50

459410 | Z011 PU lepidlo 
jednosložkové

Spoj s vysokou pevností 
– nerozebíratelný
Bezpečné - vysoké  
hodnoty zatížení: 

• 60 kg pro 19 mm dřevotřískové desky
• 73 kg pro 16 mm MDF
• 73 kg pro 17 mm masivní dřevo
• 85 kg pro 17 mm buk

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

http://www.demos-trade.cz/product/459417
http://www.demos-trade.cz/product/459418
http://www.demos-trade.cz/product/459402
http://www.demos-trade.cz/product/459403
http://www.demos-trade.cz/product/459410


459401 | K046/F TCT fréza 
rybinové drážky 8 mm

459399 | K048 sKLICK plastový spoj + vrut

459400 | K060 KLICK pro plastový 
hranový spoj

459397 | K045 KLICK plastový spoj

KLICK  
plastový spoj

KLICK plastový spoj

Příslušenství

QR
kód You Tube video ukázka

http://www.demos-trade.cz/product/459401
http://www.demos-trade.cz/product/459399
http://www.demos-trade.cz/product/459400
http://www.demos-trade.cz/product/459397


Démos trade, a.s. 
Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

Zákaznické centrum 
T 596 223 470  E objednavky@demos-trade.comwww.demos-trade.com

Firmu zabývající se výrobou spojovacího kování pro nábytek 
založil před pětatřiceti lety Friedrich Knapp. Sortiment následně 
rozšířil o komponenty pro spojování schodišť, dřevěných 
konstrukcí a o další produkty truhlářské a tesařské výroby. 
Dnes kování KNAPP patří bez nadsázky k tomu nejlepšímu, 
co trh nabízí, a my v Démosu jsme rádi, že vám jako 
exkluzivní partner můžeme jejich výrobky představit. 

Praktické spoje

Začněme lamelami. Ty ocení každý výrobce, který hledá 
pevný spoj s minimální pracností. Pokud zvolíte lamely KNAPP, 
nepotřebujete žádný speciální nástroj, v podstatě vám stačí 
i klasická úhlová bruska. Většinu nabízených lamel ani není 
třeba lepit. Díky speciálnímu tvaru se samy „zakousnou“ 
do materiálu. Některé modely je dokonce možné znovu 
rozpojit. V nabídce Démosu najdete nově lamely SUNNY, 
SILVER, CHAMP, METAL a FAST.

Pokud se zabýváte výrobou schodišť nebo obložení, jistě vás 
zaujmou konektory UNO a DUO. Tyhle spoje jsou jednoduché, 
dostatečně pevné a rozebíratelné. Model DUO využijete 
i pro spojení rámu postele. UNO se hodí k zavěšení obložení 
nebo třeba vysokého soklu podlahy. Je snadno rozebíratelný 
a zajišťovací spona dokáže zabránit nechtěnému vysazení.

Síla dvoudílného zamykacího kolíku

Rychlé, přesné a pevné spojení korpusu zajistí systém 
QUICK-SET. Jedná se o kovové táhlo, velmi podobné 
klasickým táhlům u excentrů, a plastový protikus, do kterého 
se táhlo narazí. Pro lepší představu, funguje to tak, jako byste 
spojili táhla excentrů a narazili je do otvoru pro kolík, kde se 
pevně a nerozebíratelně zafixují. 

K dalším novinkám v naší nabídce patří i spojovací systém 
KLICK umožňující jednoduchou instalaci ozdobných prvků 
případně propojení dvou dílců v nenamáhaném spoji 
nebo třeba plastové kolíky vynikající pro použití v exteriéru 
nebo pro spojení kompaktních desek. Tím ovšem výčet 
produktů společnosti KNAPP, které by neměly uniknout vaší 
pozornosti, nekončí. 

Pokud některý z výrobků KNAPP vyzkoušíte, bude nás 
moc těšit, když s námi budete sdílet své zkušenosti!

35 let 
zkušeností
S ohledem na historii výroby nábytku není 
35 let zas tak dlouhá doba. Pokud se komukoli 
podaří zařadit se za tento relativně krátký čas 
mezi špičky v oboru, je to dobrý důvod, proč 
se o něj zajímat. Rakouského výrobce kování 
KNAPP byste rozhodně neměli přehlédnout.


