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EXKLUZÍVNE V



Zásuvný 
a kompaktný 
spoj

Plastový zásuvný spoj

• Na inštaláciu lameliek nie sú potrebné špeciálne nástroje

• Cenovo výhodné

• Variant pre všetky druhy dreva 
alebo materiálov na báze dreva

• Nielen zásuvné, ale aj nacvakávacie spoje

• Jednoduchá inštalácia pripravených dielov 
na montáži – v podstate bez náradia

463414 | K053 SUNNY zásuvný spoj (plast)

463415 | K023 CHAMP zásuvný spoj (plast)

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

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


Kovový zásuvný spoj

463413 | K049 SILVE zásuvný spoj (zliatina hliníka a zinku)

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

Plastový kompaktný spoj

463416 | K058 FAST kontaktný spoj (plast)
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katalóg Kovanie (kap. 14) 
www.demos-trade.com
www.demos24plus.com

aplikácie pre mobilné telefóny

Náradie 
a nástroje

459415 | K121 zaisťovacia spona pre UNO 30

459416 | K073 jamkovač oceľ + plast UNO 30

UNO závesný spoj

463412 | K120 UNO 30 závesný spoj z nehrdzavejúcej 
ocele

• Variant s/bez bočnej vôle

• Jednoduchý spoj – nie sú potrebné špeciálne 
nástroje ani zručnosti

• jednoduché pripevnenie jednoduchým 
zacvaknutím komponentov na miesto inštalácie

• Neviditeľný spoj - zapustený a skrytý

• Možno použiť so štandardnými skrutkami

Závesný spoj

Príslušenstvo

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku
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katalóg Dosky, hrany, lepidlá
www.demos-trade.com
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aplikácie pre mobilné telefóny

Škárovky, latovky  
a ďalšie masívne 

materiály

459415 | K121 zaisťovacia spona pre DUO 30

DUO závesný spoj

Príslušenstvo

461769 | K070 DUO 30 ML závesný spoj s bočnou vôľou

461770 | K074 DUO 30 OL závesný spoj bez bočnej vôle

461771 | K041 DUO 46/15 mm, spoj pre drevené profily

461772 | K036 DUO 62/15 mm, spoj pre drevené profily

461773 | K055 DUO 100/15 mm, spoj pre drevené profily

459413 | K071 stredový jamkovač DUO 30

459414 | K075 stredový jamkovač DUO 30
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Príslušenstvo

Plastový kolík

459417 | Z5058 QUICK-SET 5 mm 
(spoj rozperka + kolík)

459418 | Z5057 QUICK-SET 8 mm 
(spoj rozperka + kolík)

Skrytý, samosvorný 
korpusový spoj 
• Jednoduchá preprava - prvky korpusu sa dajú prepravovať po 

jednotlivých častiach. Konečná montáž je možná na mieste

• Žiadne lepenie - Vďaka zúbkovaniu na vonkajšej strane plastovej 
rozperky a ukotveniu oceľovej skrutky na základni rozperky 
nevyžaduje QUICK-SET počas používania žiadne lepidlo 

• Možno použiť s automatickým strojom na rozperky, 
CNC alebo vrtákom na rozperky

QUICK-SET

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

459410 | Z011 PU jednozložkové 
lepidlo

Spoj s vysokou pevnosťou – 
nerozoberateľný
Bezpečné - vysoké hodnoty zaťaženia: 

• 60 kg pre 19 mm drevotrieskové dosky
• 73 kg pro 16 mm MDF
• 73 kg pre 17 mm masívne drevo
• 85 kg pre 17 mm buk

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku
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459401 | K046/F TCT fréza 
rybinovej drážky 8 mm

459399 | K048 sKLICK plastový spoj + 
skrutka

459400 | K060 KLICK pre plastový 
hranový spoj

459397 | K045 KLICK plastový spoj

KLICK  
plastový spoj

KLICK plastový spoj

Príslušenstvo
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Démos trade, s.r.o. 
Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina

Zákaznícke centrum 
T 041 285 0030  E objednavkySK@demos-trade.comwww.demos-trade.com

Firmu zaoberajúcu sa výrobou spojovacieho kovania pre 
nábytok založil pred tridsiatimi piatimi rokmi Friedrich Knapp. 
Sortiment následne rozšíril o komponenty na spájanie 
schodísk, drevených konštrukcií a o ďalšie stolárske a tesárske 
výrobky. Dnes patria kovania KNAPP bez preháňania k tomu 
najlepšiemu, čo trh ponúka, a my v spoločnosti Démos 
sme radi, že vám ako exkluzívny partner môžeme ich 
výrobky predstaviť. 

Praktické spoje

Začnime lamelami. Ocení ich každý výrobca, ktorý hľadá 
pevný spoj s minimom práce. Ak si vyberiete lamely KNAPP, 
nepotrebujete žiadne špeciálne náradie, v skutočnosti vám 
postačí klasická uhlová brúska. Väčšinu ponúkaných lamiel nie 
je potrebné ani lepiť. Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru sa sami 
„zahryznú" do materiálu. Niektoré modely sa dajú dokonca 
znova rozpojiť. V ponuke Démos nájdete nové lamely SUNNY, 
SILVER, CHAMP, METAL a FAST.

Ak sa zaoberáte výrobou schodísk alebo obkladov, určite vás 
zaujmú konektory UNO a DUO. Tieto spoje sú jednoduché, 
dostatočne pevné a rozoberateľné. Model DUO využijete 
aj na spojenie rámu postele. UNO je vhodný na zavesenie 
obkladu alebo napríklad na vysoký sokel podlahy. Je ľahko 
rozoberateľný a zaisťovacia spona môže zabrániť nechcenému 
vysunutiu.

Pevnosť dvojdielneho uzamykacieho kolíka

Rýchle, presné a pevné spojenie korpusu zaistí systém 
QUICK-SET. Ide o kovové ťahadlo, veľmi podobné klasickým 
ťahadlám v excentroch, a plastový protikus, do ktorého sa 
ťahadlo narazí. Pre lepšiu predstavu, funguje to tak, akoby ste 
spojili ťahadlá excentrov a narazili ich do otvoru pre kolík, kde 
sa pevne a nerozoberateľne zafixujú. 

Medzi ďalšie novinky v našej ponuke patrí aj spojovací systém 
KLICK, ktorý umožňuje jednoduchú montáž ozdobných 
prvkov prípadne prepojenie dvoch dielov v nenamáhanom 
spoji, alebo plastové kolíky vynikajúce na vonkajšie použitie 
alebo na spojenie kompaktných dosiek. Tým však zoznam 
produktov spoločnosti KNAPP, ktoré by nemali uniknúť vašej 
pozornosti, nekončí. 

Ak vyskúšate niektorý z výrobkov KNAPP, budeme veľmi radi, 
ak sa s nami podelíte o svoje skúsenosti!

35 rokov 
skúseností
Vzhľadom na históriu výroby nábytku nie je 35 
rokov až taká dlhá doba. Ak sa niekomu podarí 
v tomto relatívne krátkom čase zaradiť medzi 
špičku v odvetví, je to dobrý dôvod, prečo sa 
o neho zaujímať. Rakúskeho výrobcu kovaní 
KNAPP by ste rozhodne nemali prehliadnuť.


