HITTA
RÄTT
SKRUV
Med våra nya
tydliga etiketter
hittar du lättare
det du behöver i
skruvhyllan.

www.grabber.se

DE OLIKA ETIKETTERNA
Grön etikett
GIPSSKRUV

*7391695100902*
*7391695100902*

Röd etikett
SPÅN- LIST- & GOLVSKRUV

*73* 79319 1669955 1100448 4894* 9*

Grå etikett
PLÅT- & MONTAGESKRUV

*73* 79319 1669955 1144220 0010* 1*

Gul etikett
TRALL- OCH UTVÄNDIG SKRUV

*73* 79319 1669955 1133557 0760* 6*

Grå/Gul etikett
ANNVÄNDS UTE & INNE

*73* 79319 1669955 1133557 0760* 6*

www.

.se

TYDLIG INFORMATION
PÅ ETIKETTERNA
Du vet direkt vilken
skruv du ska ha för
den trall du köpt eller
ska köpa.

TRALLSKRUV
för 22 mm virke

Räcker till
2
ca 7 m
VAXAD!

FÖR UTOMHUSBRUK

För lättare montage!

MONTAGETIPS
Skruva i raka rader.
Skruva inte djupare än
1,0 mm under brädans yta.
Kantskruven ger sprickfritt
ändmontage.

4,3x42 mm
Förutom antal
skruv informeras,
som här, att
kantskruvar ingår
i paketet.

Antal ca:

275 st
Art. nr.

inkl. kantskruv
1 st Bits
Ph2 ingår

TU42K

Typgodkänd Nr 1693/77
SITAC 1422
Korrosivitetsklass C3
Sanbond-Z

Tydlig information om
hur mycket paketet
räcker till.
Viktiga och
handfasta tips.

Information om skruvens
ytbehandling.

Ytbehandling utförd av Wulkan AB

*7391695135706*
*7391695135706*

Best.nr 135706

Ingår det bits, så
framgår det tydligt.

Tydlig information om
hur mycket paketet
räcker till.
Information om hur
många lager gips
och vilket underlag
du kan fästa mot.

Tydlig information
om antal skruv
som paketet
innehåller.

GIPSSKRUV

för 1 lager 13 mm gips mot trä

Räcker till
2
ca 50 m

FÖR INOMHUSBRUK

MONTAGETIPS

3,9x32 mm

Placera skruvarna med ca
20 cm mellanrum, 1 cm från
sidokant och 1,5 cm från
topp- eller bottenkanten och
dra i skruven i regeln. Mitt i
skivan sätts en rad skruvar
med 30 cm mellanrum.

Antal ca:

1000 st
Art. nr.

G308ZL
Best.nr 100902

Använd
Bits Ph2

Förzinkad

*73* 79319 1669955 1100009 0920* 2*

Den bits du behöver
till skruven framgår
tydligt.

Den här nya förtydligande
layouten kommer
succesivt under 2006.

www.

.se

Viktiga och
handfasta tips.

Information om skruvens
ytbehandling.

SKYLTAR I BUTIK
Tydliga skyltar vägleder till
den skruvtyp du behöver.

