
Okucia 
łączące  
 
Jakość, prostota,
pewność



Wtykowe 
i kompaktowe 
złącze

Złącze wtykowe 
z tworzywa sztucznego

• Do montażu złączy nie potrzeba specjalnych narzędzi 

• Korzystny cenowo

• Wersja dla wszystkich rodzajów drewna 
lub materiałów drewnopochodnych

• Nie tylko połączenia wtykane, ale również zatrzaskowe

• Łatwy montaż gotowych elementów podczas montażu - 
praktycznie bez użycia narzędzi

463414 | K053 Złącze wtykowe SUNNY (tworzywo sztuczne)

463415 | K023 Złącze wtykowe CHAMP 
(tworzywo sztuczne)
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Metalowe złącze wtykowe

463413 | K049 Złącze wtykowe SILVE (stop aluminium i cynku)

463417 | K026 Złącze wtykowe METAL (1 para 
listwa, 2x wkręt 3x13, 2x wkręt 3x25)

Kompaktowe połączenie 
z tworzywa sztucznego

463416 | K058 FAST złącze wtykowe (tworzywo sztuczne)
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aplikacja na telefony komórkowe

Narzędzia  
i osprzęt

459415 | K121 płytka blokująca do UNO 30

459416 | K073 punktak stal + tworzywo sztuczne UNO 30

Złącze zaczepowe UNO

463412 | K120 Złącze zaczepowe UNO 30 ze stali nierdzewnej

• Wariant z/bez luzu bocznego

• Proste połączenie – nie wymaga specjalnych 
narzędzi ani umiejętności

• Łatwe mocowanie poprzez proste zatrzaśnięcie 
elementów podczas montażu

• Nie są widoczne między łączonymi elementami

• Można przykręcać je standardowymi wkrętami

Złącze  
zaczepowe

Akcesoria
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459415 | K121 płytka blokująca do DUO 30

Złącze zaczepowe DUO

Akcesoria

461769 | K070 DUO 30 ML Złącze zaczepowe z bocznym luzem

461770 | K074 Złącze zaczepowe DUO 30 OL bez luzu bocznego

461771 | K041 DUO 46/15 mm, złącze do profili drewnianych

461772 | K036 DUO 62/15 mm, złącze do profili drewnianych

461773 | K055 DUO 100/15 mm, złącze do profili drewnianych

459413 | K071 punktak centrujący DUO 30

459414 | K075 punktak centrujący DUO 30
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Kołek z tworzywa 
sztucznego

459417 | Z5058 QUICK-SET 5 mm 
(połączenie kołek + bolec)

459418 | Z5057 QUICK-SET 8 mm 
(połączenie kołek + bolec)

Ukryte, samoblokujące 
się złącze do korpusów 
• Łatwy transport – elementy korpusu mogą być transportowane 

w pojedynczych częściach. Montaż końcowy jest możliwy na miejscu

• Bez klejenia – dzięki wytłoczeniu zębatki po zewnętrznej stronie 
kołka z tworzywa sztucznego i zakotwieniu w podstawie kołka, złącze 
QUICK-SET nie wymaga stosowania żadnego kleju  

• Do wykonania otworów można wykorzystać automat do kołków, 
centrum obróbcze CNC, frezarkę do kołków lub zwykłą wiertarkę

QUICK-SET

459402 | K067 kołek z tworzywa 
sztucznego 8 x 36

459403 | K169 kołek z tworzywa 
sztucznego 8 x 50

Złącze o wysokiej 
wytrzymałości – niełamliwe
Bezpieczne - wysokie  
wartości obciążenia: 

• 60 kg dla płyty wiórowej 19 mm
• 73 kg dla płyty MDF 16 mm
• 73 kg dla drewna litego 17 mm
• 85 kg dla buku 17 mm
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Ukryte, samoblokujące 
się złącze do korpusów 

459401 | K046/F Frez typu jaskółczy ogon 
TCT 8 mm

459399 | K048 połączenie z tworzywa 
sztucznego KLICK + wkręt

459400 | K060 KLIK dla złącza 
krawędziowego z tworzywa 
sztucznego

459397 | K045 Połączenie z tworzywa 
sztucznego KLICK

Połączenie z tworzywa 
sztucznego KLICK

Połączenie z tworzywa 
sztucznego KLICK 
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Przed trzydziestu pięciu laty Friedrich Knapp założył firmę, która 
produkuje okucia łączące do mebli. Asortyment został następnie 
rozszerzony o elementy do łączenia schodów, konstrukcji 
drewnianych oraz innych produktów stolarskich i ciesielskich. Dzisiaj 
okucia KNAPP są bez wątpienia zaliczane do najlepszych, jakie 
rynek ma do zaoferowania, a my w Démos mamy przyjemność 
zaoferować Państwu ich produkty. 

Praktyczne złącza

Zacznijmy od złączy. Doceni je każdy producent, który szuka mocnego 
połączenia przy minimalnym nakładzie pracy. Jeśli wybierzesz 
złącza KNAPP, nie potrzebujesz żadnego specjalnego narzędzia, 
praktycznie wystarczy klasyczna frezarka. Większość z oferowanych 
złączy nie wymaga nawet klejenia. Dzięki swojemu specjalnemu 
kształtowi "wgryzają się" w materiał. Niektóre modele mogą być nawet 
ponownie rozłączone. W ofercie Démos znajdą Państwo nowe złączy 
SUNNY, SILVER, CHAMP, METAL i FAST.

Jeśli zajmujesz się montażem schodów lub paneli ściennych, 
z pewnością zainteresują Cię złącza UNO i DUO. Złącza te są proste, 
wystarczająco mocne i mogą być demontowane. Model DUO 
może być również wykorzystany do połączenia z ramą łóżka. UNO 
nadaje się do zawieszenia paneli ściennych lub np. wysokiej listwy 
przypodłogowej. Jest łatwy do demontażu, a blokada zapobiegnie 
przypadkowemu wysunięciu.

Wytrzymałość dwuczęściowego kołka 
blokującego

System QUICK-SET zapewnia szybkie, precyzyjne i szczelne 
połączenie korpusu. Jest to metalowy trzpień, bardzo podobny 
do klasycznych trzpieni w mimośrodach, oraz plastikowy kołek, 
w który wbija się trzpień. Dla lepszego wyobrażenia, działa to tak, że 
łączysz pręty mimośrodowe i wciskasz je w otwór kołka, gdzie są 
zamocowane solidnie i nierozłączne. 

Nowością w naszej ofercie jest również system łączący KLICK, 
który umożliwia prosty montaż elementów dekoracyjnych lub 
połączenie dwóch elementów w jedną nienaprężoną spoinę, 
a także kołki z tworzywa sztucznego, które doskonale sprawdzają 
się w zastosowaniach zewnętrznych lub przy łączeniu paneli 
kompaktowych. Ale to nie koniec listy produktów KNAPP, które 
nie powinny umknąć Twojej uwadze. 

Jeśli wypróbujesz któryś z produktów KNAPP, będzie nam bardzo 
miło, gdy podzielisz się z nami swoimi wrażeniami!

35 lat 
doświadczenia 
Biorąc pod uwagę historię produkcji mebli, 
35 lat to nie tak długo. Jeśli komuś uda się 
w tym stosunkowo krótkim czasie znaleźć się 
w czołówce branży, to jest to dobry powód by 
się nim zainteresować. Austriacki producent 
okuć KNAPP nie powinien być pomijany.


