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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem TofixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zł>czka Häfele Tofix

→ Zł>czka Häfele Tofix

→ TrzpieM ł>cz>cy 
Wrednica otworu 5 mm

Uniwersalny ł>cznik narocny

→ Ł>cznik narocny

wymiar A = wymiar wiercenia
wymiar B = gruboWć płyty
wymiar wiercenia A = B – 9 + 7,5 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• wersja: z zamontowanym wstCpnie 
elementem doci>gaj>cym

• materiał: zł>czka: tworzywo sztuczne, 
element doci>gaj>cy: znal

• do gruboWci płyty: 18–26 mm
• montac: zł>czka do wciskania w otwór

kolor nr artykułu
zł>czka biała 261.95.704
zł>czka br>zowa 261.95.104

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

35

26 • wersja: z gwintem do drewna
• materiał: znal

powierzchnia nr artykułu
surowa 261.95.010

wymiar X = gruboWć płyty + 10 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

szerokoWć 18 mm, mini

szerokoWć 44 mm

• zastosowanie: małe korpusy, niewielkie obci>cenia
• materiał: tworzywo sztuczne
• wersja: z zaWlepk>
• montac: do przykrCcania

szer.
mm

becowy ciemnobr>-
zowy

biały

18 262.56.404 262.56.155 262.56.708
44 262.55.425 262.55.112 262.55.710

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.TrzpieM ł>cz>cy M20

TrzpieM ł>cz>cy Rafix M20

Technika zł>czyZł>cza do korpusów i półek IxconnectSystem Rafix S20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.TrzpieM ł>cz>cy Rafix S20

do otworu o Wrednicy 3 mm, z gwintem do drewna

Mufy rozporowe we wstCdze

do otworu o Wrednicy 5 mm, z gwintem do drewna

z gwintem M6

Mufy rozporowe i wklejane M6

• gniazdo: krzycowe PZ 2

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100, 1000 lub 5000 szt. 

• materiał: stal
• gniazdo: krzycowe PZ2 i płaskie

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 1000 lub 5000 szt. 

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

mufa rozporowa wstCga muf rozporowych

mufa wklejana wstCga muf wklejanych

długoWć gwintu L mm materiał surowy
7,5 znal 263.20.131

długoWć gwintu L mm materiał ocynkowany
12 stal 263.20.981

długoWć gwintu L mm ocynkowany
11 263.20.810

do Wrednicy otworu mm długoWć L mm materiał nr artykułu
5 12 poliamid 042.98.051

długoWć gwintu L
mm

opakowanie
szt. 

surowy ocynkowany

11 100 lub 1000 263.20.141 263.20.847
15 100 lub 2000 263.20.150 263.20.856

długoWć gwintu L mm ocynkowany
7,5 263.21.826
12 263.21.821

do Wrednicy 
otworu mm

materiał długoWć L 
mm

wersja opakowanie
 szt. 

nr artykułu

mufy rozporowe M6
8 mosi>dz 9 bez kuleczek 

akrylowych
100 lub 2500 039.00.267

12 z kuleczkami 
akrylowymi

100 lub 2000 039.00.061

wstCga muf rozporowych M6
10 poliamid 13 108 lub 5400 039.35.064
mufy wklejane M6
8 poliamid 11 100 lub 1000 039.33.462
10 poliamid 9 100 lub 1000 039.33.364

11 100 lub 1000 lub 5000 039.33.266
13 100 lub 1000 lub 5000 039.33.060

wstCga muf wklejanych M6
10 poliamid 13 100 lub 1000 039.34.067

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem RVPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zł>cze do korpusów Häfele RV z funkcj> zatrzaskow>
→ CzCWć górna RV/O

→ CzCWć dolna RV/U-T3 
z wyrównaniem tolerancji ±1,5 mm

wymiar X = gruboWć płyty + 6,5 mm

• zamocowanie wstCpne elementów mebli juc na etapie 
wstCpnego ł>czenia ze sob> poszczególnych elementów 
zł>cza

• prosty montac i demontac dziCki ustawieniu wkrCtu 
ł>cz>cego pod k>tem 9° i wstCpnemu zatrzaWniCciu zł>cza

• bardzo duca stabilnoWć narocna
• do ducych szaf
• nadaje siC równiec do mebli z drewna litego (wyrównanie 

tolerancji ±1,5 mm)

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• zastosowanie: poł>czenia o ducej stabilnoWci narocnej
• materiał: zł>cze: znal, trzpieM ł>cz>cy: stal
• gniazdo: krzycowe PZ2
• montac: do przykrCcania przy pomocy wstCpnie 

zamontowanego wkrCtu ł>cz>cego

powierzchnia nr artykułu
niklowana 262.72.701

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• gniazdo: krzycowe PZ2
• montac: do przykrCcania

powierzchnia nr artykułu
ocynkowana 262.72.953

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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