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KIZÁRÓLAG A



Becsúsztatható 
és kompakt 
csatlakozó

Műanyag becsúsztatható 
összekötő

• A lamellák felszereléséhez nincs szükség speciális 
szerszámokra

• Költséghatékony

• Opció minden fafajta vagy fa alapú anyag esetében

• Nem csak becsúsztatható, hanem bekattintható csatlakozók is

• Az előkészített elemek egyszerű 
felszerelése – gyakorlatilag szerszámok nélkül

463414 | K053 SUNNY becsúsztatható összekötő (műanyag)

463415 | K023 CHAMP becsúsztatható 
összekötő (műanyag)

12345 Tétel raktáron 12345 Tétel megrendelésre

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


Fém becsúsztatható összekötő

463413 | K049 SILVE becsúsztatható összekötő (alumínium és cinkötvözet)

463417 | K026 METAL becsúsztatható összekötő (1 pár lamella, 
3x13 csavar 2x, 3x25 csavar 2x )

Műanyag kompakt 
csatlakozó

463416 | K058 FAST összekötő (műanyag)

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

mobiltelefonos applikáció

Áruválasztékunkat 
itt találja:

YouTube bemutató videó
QR

kód

http://www.demos-trade.hu/product/463413
http://www.demos-trade.hu/product/463417
http://www.demos-trade.hu/product/463416


Vasalat katalógus (14. fej.) 
www.demos-trade.com
www.demos24plus.com

mobiltelefonos applikáció

Szerszámok  
és tartozékok:

459415 | K121 biztosító kapocs UNO 30-hoz

459416 | K073 központozó acél + műanyag UNO 30

UNO függesztő összekötő

463412 | K120 UNO 30 rozsdamentes acél függesztő 
összekötő

• Oldaltávolsággal / oldaltávolság nélküli változat

• Egyszerű összekötő – nincs szükség speciális 
szerszámokra vagy készségekre

• Könnyű rögzítés az alkatrészek egyszerű 
helyrepattintásával

• Láthatatlan összekötő – süllyesztett és rejtett

• Standard csavarokkal használható

Függesztő ösz-
szekötő

TARTOZÉKOK

12345 Tétel raktáron 12345 Tétel megrendelésre

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


Lapok, élek, ragasztók katalógus
www.demos-trade.com
www.demos24plus.com

mobiltelefonos applikáció

Fűrészáruk, lécek 
és egyéb masszív 

anyagok

459415 | K121 biztosító kapocs DUO 30-hoz

DUO függesztő összekötő

TARTOZÉKOK

461769 | K070 DUO 30 ML függesztő összekötő oldaltávolsággal

461770 | K074 DUO 30 OL függesztő összekötő oldaltávolság nélkül

461771 | K041 DUO 46/15 mm, összekötő fa profilokhoz

461772 | K036 DUO 62/15 mm, összekötő fa profilokhoz

461773 | K055 DUO 100/15 mm, összekötő fa profilokhoz

459413 | K071 központozó középső DUO 30

459414 | K075 központozó középső DUO 30

YouTube bemutató videó
QR

kód

http://www.demos-trade.hu/product/459415
http://www.demos-trade.hu/product/461769
http://www.demos-trade.hu/product/461770
http://www.demos-trade.hu/product/461771
http://www.demos-trade.hu/product/461772
http://www.demos-trade.hu/product/461773
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TARTOZÉKOK

Műanyag csap

459417 | Z5058 QUICK-SET 5 mm 
(összekötő tipli + csap)

459418 | Z5057 QUICK-SET 8 mm 
(összekötő tipli + csap)

Rejtett, önszorító 
korpuszösszekötő 
• Könnyű szállíthatóság – a korpusz elemei részenként szállíthatóak. 

A végső összeszerelés a helyszínen lehetséges 

• Nincs ragasztás – A műanyag tiplik külső oldalán lévő fogazásnak 
és a tiplik alján lévő acélcsavar rögzítésének köszönhetően 
a QUICK-SET a használata során nem igényel ragasztást 

• Használható automata tiplizővel, CNC-vel vagy tiplifúróval

QUICK-SET

459402 | K067 műanyag csap 8 x 36 459403 | K169 műanyag csap 8 x 50

459410 | Z011 PU egykomponensű ragasztó

Nagy szilárdságú összekötő 
– állandó
Biztonságos – magas 
terhelési értékek: 

• 60 kg 19 mm-es forgácslap esetén
• 73 kg 16 mm-es MDF esetén
• 73 kg 17 mm-es tömörfa esetén
• 85 kg 17 mm-es bükkfa esetén

12345 Tétel raktáron 12345 Tétel megrendelésre

http://www.demos-trade.hu/product/459417
http://www.demos-trade.hu/product/459418
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459401 | K046/F TCT fecskefark nútmaró 8 mm

459399 | K048 sKLICK műanyag 
összekötő + csavar

459400 | K060 KLICK műanyag 
kötőelem

459397 | K045 KLICK műanyag összekötő

KLICK  
műanyag 
összekötő

KLICK műanyag összekötő

TARTOZÉKOK

QR
kód YouTube bemutató videó

http://www.demos-trade.hu/product/459401
http://www.demos-trade.hu/product/459399
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Démos Trade, a.s. 
Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

Ügyfélközpont 
T 06 1 445 3730   E megrendelesek@demos-trade.comwww.demos-trade.com

A bútorvasalatokat gyártó vállalatot Friedrich Knapp alapította 
harmincöt évvel ezelőtt. A termékkínálatot később kiterjesztette a 
lépcsők, faszerkezetek és egyéb asztalos- és ácsipari termékek 
összeillesztéséhez szükséges termékekre. A KNAPP vasalatok 
mára túlzás nélkül a piac kínálta legjobbak közé tartoznak, és mi 
a Démosnál, exkluzív partnerként örömmel mutatjuk be Önnek 
termékeiket. 

Praktikus összekötők

Kezdjük a lamellákkal. Ezeket minden olyan gyártó értékelni 
fogja, amely kévésbé munkaigényes, erős kötéseket keres. 
Ha KNAPP lamellákat választ, nincs szüksége semmilyen 
speciális szerszámra, lényegében egy klasszikus sarokcsiszoló 
is elegendő. A kínált lamellák többségét ragasztani sem kell. 
Különleges alakjuknak köszönhetően "beleharapnak" az anyagba. 
Egyes modellek akár újra szét is kapcsolhatók. A Démos 
kínálatában új SUNNY, SILVER, CHAMP, METAL és FAST 
lamellákat talál.

Ha Ön lépcsők vagy burkolatok gyártásával foglalkozik, az 
UNO és DUO csatlakozók biztosan érdekelni fogják. Ezek az 
összekötők egyszerűek, elég erősek és szétszerelhetők. A DUO 
modell az ágykeret összekapcsolására is felhasználható. Az 
UNO alkalmas falburkolatok, vagy akár magas padlólábazat 
felfüggesztésére is. Könnyen szétszerelhető, és a biztonsági 
kapocs megakadályozza a véletlen kiesést.

A kétrészes reteszelőcsap szilárdsága

A QUICK-SET rendszer biztosítja a korpusz gyors, pontos és 
masszív csatlakoztatását. Ez egy fém összehúzó csavar, amely 
nagyon hasonlít a klasszikus excenteres összekötőkhöz, és 
egy műanyag ellendarab, amelybe az összekötő beleütközik. 
A könnyebb elképzelhetőségért, úgy működik, mintha az 
excenterek összekötőit összekötné, és a csaplyukba nyomná őket, 
ahol szilárdan és szétszedhetetlenül rögzülnek. 

Kínálatunk következő új termékei a KLICK összekötőrendszer, 
amely lehetővé teszi a díszítőelemek egyszerű felszerelését, vagy 
két rész tehermentes összekötését, illetve a műanyag csapok, 
amelyek kiválóan alkalmasak kültéri használatra vagy kompakt 
panelek összekötésére. Ezzel azonban még nincs vége azon 
KNAPP termékek sorának, amelyeket az Ön figyelmébe ajánlunk. 

Amennyiben kipróbálja valamelyik KNAPP terméket, nagyon 
örülnénk, ha megosztaná velünk a tapasztalatait!

35 év 
tapasztalat
A bútorgyártás történetét tekintve 35 év nem is 
olyan hosszú idő. Ha valakinek sikerül ezen, vi-
szonylag rövid idő alatt az iparág legjobbjai közé 
kerülni, az már jó indok, hogy felkeltse az érdek-
lődést. Az osztrák KNAPP vasalatgyárat semmi-
képpen sem szabad figyelmen kívül hagyni.


