Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen
voor houten terrassen

Ga alle
uitdagingen
aan bij het
bevestigen
van houten
terrassen.

strongtie.eu

Tijd om een nieuw houten
terras te bouwen?
Wij hebben de
bevestigingselementen
die u nodig hebt.
Bij het kiezen van de juiste bevestigingselementen voor een nieuw
houten terras moet er rekening worden gehouden met tal van
aspecten. Wat voor soort houten planken wilt u installeren? Hoe
corrosief is de omgeving waarin ze zullen worden geïnstalleerd?
Simpson Strong-Tie® heeft een breed assortiment
bevestigingselementen dat speciaal is ontworpen voor houten
terrassen, zodat u altijd een oplossing kunt vinden die aan uw
behoeften voldoet.
Voor gewone buitenterrassen hebt u de keuze tussen gecoate
schroeven of schroeven van A2 roestvrij staal. Kies voor meer
corrosieve omgevingen, in de buurt van zeewater of zwembaden,
uit ons assortiment schroeven van A4 roestvrij staal.
We leveren zowel losse schroeven als bandschroeven. Veel
van onze terrasschroeven zijn compatibel met het Quik Drive®systeem voor bandschroeven, waarmee u het terras snel en
betrouwbaar kunt vastzetten.
Ga voor meer informatie naar strongtie.eu

Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen
Alles wat u nodig hebt om een mooi houten terras te bouwen.
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D/F-DECKDRIVE-NL

Voordat u het terras begint aan te leggen, raden we u aan om te bepalen welke bevestigingselementen het meest geschikt zijn voor uw project. Houtsoort, corrosiviteit en het beschikbare gereedschap
bepalen welk bevestigingselement het meest geschikt is.

Voor een snelle installatie.
Kies uit een breed assortiment
beplatingsschroeven op band
voor Quik Drive.

Veilig en stevig bouwen.
In aanvulling op ons assortiment
bevestigingsmiddelen voor houten
terrassen raden we u aan om verbinders
en structurele bevestigingsmiddelen van
Simpson Strong-Tie® te gebruiken voor
de onderliggende terrasstructuur.

Creëer het terras van uw dromen.
Ga naar strongtie.eu om inspiratie op te doen voor
de aanleg van uw toekomstige terras.
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Kies uw schroeftype en bepaal hoeveel schroeven u nodig hebt
De keuze van het schroeftype hangt af van de omgeving en de houtsoort
Bevindt uw terras zich in een zogenaamde ‘extreme’ omgeving, zoals aan zee of in de buurt van een zwembad?
Dan raden we u aan om beplatingsschroeven van A4 roestvrij staal te gebruiken, zoals de TTFA4-schroeven.
Voor planken van hardhout bevelen we de DSPROA4-beplatingsschroef voor hardhout aan.
Als uw terras echter in een normale buitenomgeving met gewoon behandeld hout wordt gebouwd, kies dan voor
de DSIX4-beplatingsschroeven of DSPIX4 pro-schroeven met de exclusieve Impreg® X4-coating.
Hebt u al besloten welk hout en welke planken u gaat gebruiken? De keuze van het hout en de afmetingen

Breedte van Afstand tussen houten steunbalken/aantal schroeven per m :
de planken
400 mm
600 mm
800 mm
[mm]

A2

A2 roestvrij staal: biedt
een goede weerstand tegen
corrosie en is geschikt voor
buitentoepassingen.

A4

A4 roestvrij staal: biedt een
hoge bescherming tegen
corrosie en is geschikt voor
maritieme of veeleisende
omgevingen.

RVS

2

RVS

≤ 95

Ong. 55 schroeven/m²

-

-

≤ 95

-

Ong. 40 schroeven/m²

-

≤ 120

-

Ong. 35 schroeven/m²

-

≤ 145

-

Ong. 30 schroeven/m²

Ong. 25 schroeven/m²

IMPREG

*Lees ook altijd de aanbevelingen van de leverancier van de planken voor de afmetingen van de schroeven
en de afstand tussen de houten balken.

Impreg® X4: is robuuster dan
andere coatings, waardoor
de schroeven na installatie
hun corrosiewerende
eigenschappen behouden.

Keuzehulptabel
De lengte van de schroef wordt gekozen naargelang de te bevestigen planken. De schroef moet ten minste 2,5 maal
langer zijn dan de dikte van de planken.
Dikte van Minimale
de
schroefplanken
lengte
[mm]
[mm]

Aanbevolen schroeven
Naaldhout
Normale omgevingen
Bulk

G

Corrosieve omgevingen

Normale omgevingen

Bulk

Banden*

Bulk

Banden*

Corrosieve
omgevingen
Bulk

19

47,5

DSIX44.2x55T-20
SSDTH51E
SV5.0x50
SS3DSC64BE

TTFA44.2x55

SS3DSC64BE316

DSPIX44.8x60
DSPROA25.5x50

SSDHSD50E
SSDHPD64E

DSPROA45.5x50

21

52,5

DSIX44.2x55T-20
SSDTH64E
SV5.0x60
SS3DSC64BE

TTFA44.2x55

SS3DSC64BE316

DSPIX44.8x60
DSPROA25.5x60

SSDHSD60E
SSDHPD64E

DSPROA45.5x60

23

57,5

DSIX44.2x75T-20
SSDTH64E
SV5.0x60
SS3DSC64BE

TTFA44.2x75

SS3DSC64BE316

DSPIX44.8x60
DSPROA25.5x60

SSDHSD60E
SSDHPD64E

DSPROA45.5x60

25

62,5

DSIX44.2x75T-20
SSDTH64E
SV5.0x70
SS3DSC64BE

TTFA44.2x75

SS3DSC64BE316

DSPIX44.8x70
DSPROA25.5x70

SSDHPD64E

DSPROA45.5x70

27

67,5

DSIX44.2x75T-20
SS3DSC76BE
SV5.0x70

TTFA44.2x75

SS3DSC76BE316

DSPIX44.8x70
DSPROA25.5x70

-

DSPROA45.5x70

30

75

DSIX44.2x75T-20 SS3DSC76BE

TTFA44.2x75

SS3DSC76BE316 DSPIX45.5x80

-

DSPROA45.5x80

34

85

-

-

-

*Compatibel met ons Quik Drive-systeem.

4

Banden*

Exotisch hout

-

-

-

DSPIX46.5x95

© SIMPSON STRONG-TIE®

Vloerconstructie en aanbevolen gebruik van schroeven*:

D/F-DECKDRIVE-NL

ervan zijn niet alleen van invloed op de uiteindelijke esthetiek, maar ook op de afstand tussen de terrasplanken en
de afmetingen van de schroeven die u nodig hebt.

Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen
Beplatingsschroeven met IMPREG® X4-coating
Beplatingsschroeven met IMPREG® X4-COATING

Gecoate beplatingsschroeven zijn een uitstekend kosteneffectief alternatief voor roestvrijstalen schroeven. De Impreg®
X4-technologie, die speciaal door Simpson Strong-Tie® is getest en ontwikkeld, biedt een goede weerstand tegen
corrosie in normale buitenomgevingen.
Beplatingsschroef van A2 ROESTVRIJSTAAL

Schroeven van A2 roestvrij staal zijn een goede oplossing voor buitentoepassingen. Ze zijn gemakkelijk te
installeren en bieden voldoende bescherming tegen corrosie in normale buitenomgevingen.
Beplatingsschroef van A4 ROESTVRIJSTAAL

Bij het installeren van terrasplanken in corrosieve omgevingen of van kostbare houtsoorten, zoals ipé, cumaru en
bankirai, is het belangrijk om schroeven van A4 roestvrij staal te gebruiken.

Beplatingschroeven
G

G

X

Platverzonken kop met freesribbels,
grove schroefdraad, type 17-punt, p. 6

Platverzonken cilindrische kop, grove
dubbele schroefdraad met inkepingen,
type 17-punt, p. 7

TTFA4 A4 roestvrij staal
Beplatingschroeven

DSPRO A2 of A4 roestvrij staal
Beplatingsschroef hardhout

Beplatingsschroef van A2 ROESTVRIJSTAAL

SV A2 roestrvij staal
Beplatingschroef naaldhout

DSPIX Impreg® X4-coating
Beplatingsschroef exotisch hout
X

Platverzonken kop met freesribbels,
dubbele schroefdraad, type 17-punt,
p. 9

G

Platverzonken kop met freesribbels, grove
schroefdraad, type 17-punt, p. 13

Cilindrische kop met geïntegreerde
stervormige uitsparing, dubbele
schroefdraad, boorpunt, p. 14

Beplatingsschroef op band voor Quik Drive®
SSDHSD A2 roestvrij staal
Beplatingsschroef exotisch hout

SSDHPD A2 roestvrij staal
Beplatingsschroef exotisch hout

Platverzonken kop met freesribbels,
dubbele schroefdraad, conische
punt, p. 9

Versmalde platkop met conus onder de kop,
dubbele schroefdraad, verstevigingsribben,
boorpunt, p. 10

SSDTH A2 roestvrij staal
Beplatingsschroef naaldhout

SS3DSC A2 en A4 roestvrij staal
Beplatingsschroef naaldhout

Platverzonken kop, vierkante
schroefdraad, conische punt, p. 11

Trompetkop, grove schroefdraad,
conische punt, p. 12

Beplatingsschroef van A4 ROESTVRIJSTAAL

© SIMPSON STRONG-TIE®
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DSIX4 Impreg® X4-coating
Beplatingschroeven
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Beplatingsschroeven met IMPREG® X4-coating

DSIX4-beplatingsschroef - Impreg® X4
De DSIX4-beplatingsschroeven zijn ontworpen voor
geïmpregneerd hout.
De stervormige kop zorgt voor een goede grip. De type
17-punt drijft de schroef efficiënt in het hout zonder het
te splijten.

Gecoate beplatingsschroeven zijn een uitstekend kosteneffectief alternatief voor roestvrijstalen schroeven.
Simpson Strong-Tie® heeft Impreg® X4 speciaal getest
en ontwikkeld voor een goede corrosieweerstand in
terrastoepassingen.

Kenmerken:
De stervormige kop zorgt
voor een betere controle over
de schroefbit

De geoptimaliseerde schroefdraad
zorgt voor een laag installatiekoppel en
een uitstekende uittreksterkte

Type 17-punt
vermindert het risico
op splijten van het hout
tijdens de installatie

G

l
CL.3

BUITEN

IMPREG

dh

d

G

lg

DSIX4 Impreg® X4-coating
d

l

dh

lg

74361

4,2

35

7

20

Dikte van het
hout
[mm]
≤ 15

DSIX44.2X45T-20

74362

4,2

45

7

23

≤ 22

T-20

400

DSIX44.2X55T-20

74363

4,2

55

7

27

≤ 28

T-20

350

DSIX44.2X55T-20

74364

4,2

55

7

27

≤ 28

T-20

1400

DSIX44.2X75T-20

74365

4,2

75

7

41

≤ 34

T-20

300

DSIX44.2X75T-20

74366

4,2

75

7

41

≤ 34

T-20

750

referentie

Artikelcode

DSIX44.2X35T-20

Afmetingen [mm]

Bit
T-20

250

DSIX4 Impreg® X4-coating, op band*
d

l

dh

lg

74294

4,2

45

7

23

Dikte van het
hout
[mm]
≤ 22

PH2

1000

74354

4,2

55

7

27

≤ 28

PH2

1000

74355

4,2

75

7

41

≤ 34

PH2

400

referentie

Artikelcode

DSIX44.2X55PH2
DSIX44.2X55PH2
DSIX44.2X75PH2

Afmetingen [mm]

* Platband voor standaardschroevendraaiers voor bandschroeven

6

Bit

Voor aanvullende technische gegevens, zoals draagvermogen, installatiegegevens
en meer, kunt u terecht op onze website www.strongtie.eu.
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Impreg® X4-coating
ideaal voor installatie
in drukgeïmpregneerd
hout

G

De platverzonken
kop met freesribbels
zorgt voor een vlakke
afwerking

D/F-DECKDRIVE-NL

G

Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen

De DSPIX4-beplatingsschroef is een stevige bevestigingsoplossing voor terrasplanken die met conserveringsmiddelen zijn behandeld.
De stervormige kop zorgt voor een goede grip.
De type 17-punt drijft de schroef efficiënt in het hout
zonder het te splijten.

Beplatingsschroeven met IMPREG® X4-coating

DSPIX-beplatingsschroef exotisch hout - Impreg® X4
De dikkere schacht is bestand tegen bewegingen van
het terras, terwijl de kleine kop een professionele afwerking garandeert. Door de extra schroefdraad kan de
plank steviger tegen de dwarsbalk worden aangetrokken. De smalle, dopvormige kop zorgt voor een meer
discrete, maar toch robuuste installatie.

Kenmerken:
De stervormige kop zorgt
voor een betere controle over
de schroefbit

© SIMPSON STRONG-TIE®

X

Dopvormige kop
creëert een verborgen
verbinding

Type 17-punt
vermindert het risico
op splijten van het hout
tijdens de installatie

Impreg® X4-coating
ideaal voor installatie in
drukgeïmpregneerd hout
G

D/F-DECKDRIVE-NL

G

De geoptimaliseerde
schroefdraad zorgt voor een
laag installatiekoppel en een
uitstekende uittreksterkte

CL.3

BUITEN

l

IMPREG

dh

d

G

lg2

DSPIX4 Impreg® X4-coating

lg1

d

l

dh

lg1

lg2

74356

4,8

60

6

26

17

Dikte van het
hout
[mm]
≤ 30

DSPIX44.8X70

74357

4,8

70

6

32

23

≤ 35

T-20

300

DSPIX45.5X80

74358

5,5

80

7

37,5

25,5

≤ 40

T-25

200

DSPIX46.5X95

74359

6,5

95

8

40

35

≤ 45

T-30

150

referentie

Artikelcode

DSPIX44.8X60

Afmetingen [mm]

Bit
T-20

350

Voor aanvullende technische gegevens, zoals draagvermogen, installatiegegevens
en meer, kunt u terecht op onze website www.strongtie.eu.
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SV-beplatingsschroef naaldhout - A2 roestvrij staal
De SV-beplatingsschroef is een hoogwaardige bevestigingsoplossing voor terrasplanken van behandeld hout.
Dankzij de inkepingen onder de kop en de snelstartpunt kan de schroef perfect in de terrasplanken worden verzonken.

De schacht is zo ontworpen dat hij bestand is tegen
krimpen en zwellen, wat gebruikelijk is bij snelgroeiende
houtsoorten.
A2 roestvrij staal biedt een goede corrosieweerstand
en is geschikt voor buitentoepassingen.

Kenmerken:
De stervormige kop
zorgt voor een betere
controle over de
schroefbit

Schroefdraad met laag koppel
voor eenvoudige installatie en goede
uittrekwaarden

X

De HiLo-punt zorgt
voor een snelle start

D/F-DECKDRIVE-NL

A2 roestvrij staal voor
houten terrassen,
buiten

G

De platverzonken
kop met freesribbels
zorgt voor een vlakke
afwerking
X

CL.3

BUITEN

l

A2

dh

RVS

G

d

X

lg

SV roestvrij staal A2

8

d

l

dh

lg

76244

5,0

50

8,5

28

Dikte van het
hout
[mm]
≤ 22

T-25

200

-

5,0

50

8,5

28

≤ 22

T-25

500

SV5.0X60L150A2

76245

5,0

60

8,5

30

≤ 28

T-25

150

SV5.0X60L400A2

-

5,0

60

8,5

30

≤ 28

T-25

400

SV5.0X70L150A2

76246

5,0

70

8,5

36

≤ 34

T-25

150

SV5.0X70L300A2

-

5,0

70

8,5

36

≤ 34

T-25

300

referentie

Artikelcode

SV5.0X50L200A2
SV5.0X50L500A2

Afmetingen [mm]

Bit

© SIMPSON STRONG-TIE®

Beplatingsschroef van A2 ROESTVRIJSTAAL

G

Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen

SSDHSD-beplatingsschroef exotisch hout - A2 roestvrij staal
De roestvrijstalen SSDHSD-schroef met geribde kop en
boorpunt is geschikt voor terrasinstallaties van exotisch hout.

Kenmerken:

D/F-DECKDRIVE-NL
© SIMPSON STRONG-TIE®

De platverzonken
kop met freesribbels
zorgt voor een vlakke
afwerking

A2 roestvrij staal voor
houten terrassen, buiten

Beplatingsschroef van A2 ROESTVRIJSTAAL

Fijne schroefdraad helpt
de terrasplank strak tegen de
constructie te trekken

Vierkante bit voor
betrouwbare installatie met
Quik Drive®

Boorpunt voor
moeiteloos indraaien
zonder voorboren

l
CL.3

BUITEN

A2

dh

RVS

d

SSDHSD roestvrij staal A2, op band voor Quik Drive®
Afmetingen [mm]
referentie

Aantal per strook

Aantal per pak

Aanbevolen
toerental

dh

d

l

SSDHSD50E

7,2

5,3

50

30

1000

2500

SSDHSD60E

7,2

5,3

60

30

1000

2500

QDPRO76SKE




Elke set bevat een BIT2SE-schroefbit.

Bespaar tijd, bespaar geld, bespaar uw rug!

Snellere installatie, consistente prestaties en minder
vermoeidheid voor de installateur.
Het Quik Drive-systeem is de perfecte keuze voor de installatie van
bandschroeven. Rechtopstaand schroeven zorgt voor minder arbeid
en vermoeidheid voor de installateur en voor een betere consistentie.

9
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SSDHPD-beplatingsschroef exotisch hout - A2 roestvrij staal
De SSDHPD-schroeven zijn ontworpen voor een
hoge inschroefsnelheid, waardoor terrasplanken van
exotisch hout snel en comfortabel kunnen worden

bevestigd op vloerbalken van naaldhout.

Kenmerken:

A2 roestvrij staal voor
houten terrassen, buiten

D/F-DECKDRIVE-NL

Schraperpunt om
door de hardste
houtproducten te
dringen zonder
voorboren
l

CL.3

BUITEN

A2

dh

RVS

d

Aantal per strook

Aantal per pak

Aanbevolen
toerental

QDPRORFE

SSDHPD roestvrij staal A2, op band voor Quik Drive®

30

1000

2500





Afmetingen [mm]
referentie

SSDHPD64E

dh

d

l

6,9

5,0

64

Elke set bevat een BIT2S-schroefbit.

Bespaar tijd, bespaar geld, bespaar uw rug!

Snellere installatie, consistente prestaties en minder
vermoeidheid voor de installateur.
Het Quik Drive-systeem is de perfecte keuze voor de installatie van
bandschroeven. Rechtopstaand schroeven zorgt voor minder arbeid
en vermoeidheid voor de installateur en voor een betere consistentie.

10
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Compacte,
dopvormige kop zorgt
voor een onopvallende
installatie en verminderde
zichtbaarheid

De ribben op de schacht vergroten
het geleidegat in het exotische hout en
bevorderen de verzinking van de kop
voor een perfecte afwerking

QDPRO76SE

Beplatingsschroef van A2 ROESTVRIJSTAAL

Vierkante bit voor
betrouwbare installatie
met Quik Drive®

Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen

SSDTH-beplatingsschroef naaldhout - A2 roestvrij staal
SSDTH is een roestvrijstalen schroef met een
beslagkop en een scherpe punt, geschikt voor de
installatie van houten gevelbekleding en beplating.

A2 roestvrij staal biedt een goede corrosieweerstand
en is geschikt voor buitentoepassingen.

Kenmerken:
De geribde schroefdraad zorgt
voor een laag indraaikoppel en een
uitstekende uittreksterkte
l

Vierkante bit voor betrouwbare
installatie met Quik Drive®

dh

A2

Beplatingsschroef van A2 ROESTVRIJSTAAL

CL.3

BUITEN

Scherpe punt voor
een snelle start

A2 roestvrij staal voor
houten terrassen, buiten

l

RVS

d

dh

Aantal per strook

Aantal per pak

Aanbevolen
toerental

QDPRO76SKE

QDPRORFE

SSDTH roestvrij staal A2, op band voor Quik Drive®
QD76KE

© SIMPSON STRONG-TIE®
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Kleine verzonken kop
creëert een verborgen
verbinding










Afmetingen [mm]
referentie
dh

d

l

SSDTH51E

6,3

4,2

51

30

1000

2500

SSDTH64E

6,3

4,2

64

30

1000

2500

Elke set bevat een BIT2SE-schroefbit.

Bespaar tijd, bespaar geld, bespaar uw rug!

Snellere installatie, consistente prestaties en minder
vermoeidheid voor de installateur.
Het Quik Drive-systeem is de perfecte keuze voor de installatie van
bandschroeven. Rechtopstaand schroeven zorgt voor minder arbeid
en vermoeidheid voor de installateur en voor een betere consistentie.
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SS3DSC-beplatingsschroef naaldhout - A2 roestvrij staal
De roestvrijstalen SS3DSC-schroef is ontworpen voor
het bevestigen van terrasplanken van naaldhout op
vloerbalken van naaldhout in buitentoepassingen. Het
ontwerp belooft een hoge inschroefsnelheid voor een
snelle en comfortabele voortgang.

A2 roestvrij staal biedt een goede corrosieweerstand
en is geschikt voor buitentoepassingen.

Kenmerken:

CL.3

BUITEN

Type 17-punt
vermindert het risico
op splijten van het hout
tijdens de installatie

D/F-DECKDRIVE-NL

A2 roestvrij staal geschikt
voor buitentoepassingen of
veeleisende omgevingen

l

A2
RVS

dh

d

Afmetingen [mm]
referentie

Aantal per strook

Aantal per pak

Aanbevolen
toerental

dh

d

l

SS3DSC64BE

8,5

4,9

64

30

1500

2500

SS3DSC76BE

8,5

4,9

76

30

1000

2500

QDPRORFE

SS3DSC roestvrij staal A2, op band voor Quik Drive®






Elke set bevat een BIT3SE-schroefbit.

Bespaar tijd, bespaar geld, bespaar uw rug!

Snellere installatie, consistente prestaties en minder
vermoeidheid voor de installateur.
Het Quik Drive-systeem is de perfecte keuze voor de installatie van
bandschroeven. Rechtopstaand schroeven zorgt voor minder arbeid
en vermoeidheid voor de installateur en voor een betere consistentie.
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De platverzonken kop
zorgt voor een vlakke
afwerking

De geoptimaliseerde schroefdraad
zorgt voor een laag indraaikoppel en
een uitstekende uittreksterkte

QDPRO76SE

Beplatingsschroef van A2 ROESTVRIJSTAAL

Vierkante bit voor
betrouwbare installatie met
Quik Drive®

Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen

TTFA4-beplatingsschroef - A4 roestvrij staal
De TTFA4-schroef is geschikt voor maritieme en industriële omgevingen. De schroef verkleurt het hout rond
de kop niet en is ook geschikt voor edele houtsoorten
zoals eik, ceder of lariks.

De stervormige uitsparing zorgt voor een goede grip,
terwijl de antisplijtpunt de schroef efficiënt in het hout drijft.

Kenmerken:

Verzonken met ribben
zorgt voor een vlakke
afwerking

CL.3

VEELEISEND

A4 roestvrij staal
ideaal voor installatie in
edele houtsoorten en in
corrosieve omgevingen

De geoptimaliseerde schroefdraad
zorgt voor een laag indraaikoppel en
een uitstekende uittreksterkte

Type 17-punt
vermindert het risico
op splijten van het hout
tijdens de installatie

l

A4

dh

RVS

d

lg

TTFA4 roestvrij staal A4
d

l

dh

lg

74385

4,2

35

7

20

Dikte van het
hout
[mm]
≤ 14

T-20

250

74386

4,2

45

7

23

≤ 22

T-20

250

TTFA44.2X55

74387

4,2

55

7

29

≤ 28

T-20

250

TTFA44.2X55

74388

4,2

55

7

29

≤ 28

T-20

1400

TTFA44.8X75

74389

4,8

75

7

35

≤ 40

T-20

100

PH2

1000

referentie

Artikelcode

TTFA44.2X35
TTFA44.2X45

Afmetingen [mm]

Bit

Beplatingsschroef van A4 ROESTVRIJSTAAL
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De stervormige kop zorgt voor een
betere controle over de schroefbit

TTFA4 roestvrij staal A4, op band
d

l

dh

lg

74291

4,2

45

7

23

Dikte van het
hout
[mm]
≤ 22

TTFA44.2X55

74292

4,2

55

7

29

≤ 28

PH2

1000

TTFA44.8X75

74293

4,8

75

7

35

≤ 40

PH2

400

referentie

Artikelcode

TTFA44.2X45

Afmetingen [mm]

* Platband voor standaardschroevendraaiers voor bandschroeven

Bit

Voor aanvullende technische gegevens, zoals draagvermogen, installatiegegevens en meer, kunt u terecht op onze website www.strongtie.eu.
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Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen

DSPRO-beplatingsschroef hardhout - A2 of A4 roestvrij staal
De DSPRO-beplatingsschroef voor exotisch hout is een
hoogwaardige bevestigingsoplossing voor terrassen van
dicht hout, zoals ipé, cumaru, bankirai en vele andere.
De schroef kan worden gebruikt in maritieme
omgevingen.

Ze is bestand tegen bewegingen van het terras, terwijl
de kleine kop een discrete afwerking garandeert.
Door de asymmetrische schroefdraad kan de plank
steviger tegen de dwarsbalk worden aangetrokken. We
adviseren voor te boren met een boor van 4,0 mm.

Kenmerken:
De dubbele schroefdraad zorgt
voor een laag indraaikoppel en een
uitstekende uittreksterkte

De stervormige kop zorgt
voor een betere controle
over de schroefbit

CL.3

BUITEN

A2 of A4 roestvrij staal is
ideaal voor installatie in edele
houtsoorten en corrosieve
omgevingen

Beitelpunt dringt
door de hardste
houtproducten

D/F-DECKDRIVE-NL

Dopvormige kop
creëert een verborgen
verbinding

l

A2

dh

RVS

d

G

lg2

DSPROA2 A2 roestvrij staal

lg1

d

l

dh

lg1

lg2

76545

5,5

50

6,5

22,5

15,4

Dikte van het
hout
[mm]
≤ 25

DSPROA25.5x60

76546

5,5

60

6,5

27,5

15,4

≤ 30

T-25

150

DSPROA25.5x70

76547

5,5

70

6,5

32,5

15,4

≤ 35

T-25

150

Dikte van het hout
[mm]

Bit

referentie

Artikelcode

DSPROA25.5x50

Afmetingen [mm]

Bit
T-25

150

Beplatingsschroef van A4 ROESTVRIJSTAAL
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VEELEISEND

A4
RVS

DSPROA4 A4 roestvrij staal
referentie

Artikelcode

DSPROA45.5X50
DSPROA45.5X60

Afmetingen [mm]
d

l

dh

lg1

lg2

74287

5,5

50

6,5

22,5

15,4

≤ 25

T-25

150

74288

5,5

60

6,5

27,5

15,4

≤ 30

T-25

150

DSPROA45.5X70

74289

5,5

70

6,5

32,5

15,4

≤ 35

T-25

150

DSPROA45.5X80

74290

5,5

80

6,5

37,5

15,4

≤ 40

T-25

150

Voor aanvullende technische gegevens, zoals draagvermogen, installatiegegevens en meer, kunt u terecht op onze website www.strongtie.eu.
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Beplatingsschroef van A2 ROESTVRIJSTAAL
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Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen

DBWOODDSPRO-ruimerboor voor beplatingsschroeven
De ruimerboor werd speciaal ontworpen voor beplatingsschroeven met een cilindrische kop in exotisch en
hardhout. Hij staat garant voor mooie, stevige en duurzame constructies.

Dit gereedschap is perfect voor DSPRO-beplatingsschroeven van 50 tot 80 mm en DSPIX4-beplatingsschroeven van 60 tot 95 mm.

Kenmerken:

Beplatingsschroef van A2 ROESTVRIJSTAAL

• Diepteaanslag om te voorkomen dat de schroef te
diep in het hout dringt
• In diepte verstelbaar met een inbussleutel (niet
meegeleverd).

DBWOODDSPRO-ruimerboor
Artikelcode
DBWOODDSPRO

Afmetingen [mm]
Boordiepte

Bitdiepte

Ø van de bit

Ø van de ruimer

75

40

3,9

6,4

Toepassingen:
• Vloerbalken
• Planken van hardhout en/of exotisch hout
• Om te voorkomen dat het stof van het boren
vlekken op het hout maakt raden we aan om het
stof onmiddellijk na het boren te verwijderen.

Beplatingsschroef van A4 ROESTVRIJSTAAL
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• Cilindrische kop voor een esthetische verzinking van
de schroefkop in de plank
• Zeer hittebestendige boor
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Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen

EB-TY® Premium ONZICHTBARE BEVESTIGINGEN
voor terrasplanken
Het EB-TY Premium-beplatingssysteem voor onzichtbare
bevestigingen combineert prestaties en installatiegemak.

De oplossing is een bevestigingselement dat verborgen
zit tussen de terrasplanken, maar toch zeer stevig is.

Kenmerken:
• Gemakkelijk te installeren door vakmensen en doehet-zelvers
• Ideaal voor hoogwaardig hardhout
• Voor residentiële en commerciële toepassingen
• De gepatenteerde boogvorm van de EB-TY
vergemakkelijkt ook het inbrengen – werkt met
voorgegroefde sleuven die zijn aangebracht met een

RVS

EB-TY® Premium
Afmetingen van de schroef [mm]
d

l

Afstand tussen
terrasplanken

Aantal EB-TY Premium

Aantal schroeven

Aantal IPE-pluggen

EB332WD316R175

2,5

59

2,4

175

190

12

EB14WD316R175

2,5

59

6,4

175

190

12

Modelnr.

Voorgeboord met
de meegeleverde boor

Bevestig één zijde van
het eerste blad met de
bijgeleverde schroeven
en pluggen

Bladen

Schuine schroefbevestiging
• Zorgt voor een directe bevestiging van de plank
aan de dwarsbalk

EB
GU ID

E

Pat

. Pen

• Voorkomt dat de plank verschuift of wegglijdt

din

g

• Maakt nauwere tussenruimten mogelijk

Beplatingsschroef van A4 ROESTVRIJSTAAL

Gereedschap
voor voorboren
EB-Guide

Draagbalk

Groeven
de bladen

Installeer de
roestvrijstalen schroeven
geleverd in het voorgeboorde gat

Bladen

IPE plug
geïnstalleerd op
de schroeven

®

Y

-T

EB

Afkanting voor eenvoudiger uitlijnen
• De gepatenteerde boogvorm van de EB-TY
vergemakkelijkt ook het inbrengen – werkt met
voorgegroefde sleuven die zijn aangebracht met
een lamellendeuvelfrees
• Afgeschuinde randen voor gemakkelijker uitlijnen
en installeren van opeenvolgende planken

16

Onzichtbare connector
™
EB-TY Premium

Draagbalk

Groeven
de bladen

D/F-DECKDRIVE-NL

A4
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CL.3

VEELEISEND

lamellendeuvelfrees
• Voorkomt te hard indraaien van de schroef, wat
bijdraagt tot consistente, kwaliteitsvolle installaties
• Biedt meer houdkracht en een grotere trekweerstand

Roestvrij, robuust,
betrouwbaar: uw vertrouwde
beplatingsschroeven!
Deck-Drive™

D/G-FIX21-NL

strongtie.eu

D/G-FIX21-NL
12/02/2021 09:39:14

Als pionier en leider op het gebied van houtverbindingen en
-bevestigingsmiddelen biedt Simpson Strong-Tie een compleet
assortiment schroeven en nagels dat – net als de onmiskenbare kwaliteit
van de producten van het merk, garant staat voor topprestaties.
Bevestigingsmiddelen van Simpson Strong-Tie zijn bijzonder geschikt
voor buitentoepassingen en vochtige omgevingen, terrassen en andere
beplatingen. Ze zijn zeer sterk, gebruiksvriendelijk en verkrijgbaar
met een softwaretool die de selectie ervan vereenvoudigt.

Onze catalogus met oplossingen vindt u op www.strongtie.eu
17

Beplatingsschroef van A4 ROESTVRIJSTAAL

Nagels en Schroeven

SIMPSON STRONG-TIE®

tgevonden
tiging

Nagels en Schroeven

een beetje anders. Het maakt deel uit van ons erfgoed,
een precisie-engineering en rigoureuze tests, verleggen
m tegemoet te komen aan de steeds toenemende
nze taak om op de meest veeleisende toepassingen te
e en sterkste oplossingen. En het is ons engagement
euning te bieden die u nodig hebt om veiliger en

G. Delacuvellerie
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Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen

Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen

Raadpleeg onze terrasgids om te ontdekken hoe u
een veilig en stevig houten terras bouwt.
rt

ko
nen

Bin

nisation
Terrasse Guide de préco

DES CONSTRUCTIONS

PLUS FIABLES ET PLUS

De gids voor verbindingen en bevestigingen is beschikbaar op
strongtie.eu

SÛRES

s t ro n g t i e . e u

Bekijk ons volledige assortiment bevestigingselementen
in onze catalogus Premium bevestigingselementen
en online.
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Heruitgevonden
bevestiging

D/G-FIX

-TIE®
SIMPSON STRONG

De nieuwe catalogus Premium bevestigingselementen is ontworpen
om te voldoen aan de behoeften van vakmensen in de bouwsector
en staat boordevol technische informatie en installatieadvies, zodat u
veiligere en sterkere constructies kunt bouwen.
De catalogus bevat:
• Handleiding voor het aanbrengen van bevestigingselementen
• Een grote verscheidenheid aan schroeven en spijkers voor
talloze toepassingen
• Spijkers en schroeven op band
• Quik Drive®-systemen voor bandschroeven

roeven
Nagels en Sch
strongtie.eu
21-NL

en
Nagels en Schroev

We hebben alle premium bevestigingssystemen die u nodig hebt
om prestaties en veiligheid op lange termijn te garanderen, of u
nu verbinders, constructiehout, dwarsgelamineerd hout, vloeren,
dakbedekking of gevelbekleding wilt bevestigen. De Quik Drive®systemen voor bandschroeven zijn ontworpen om tijd en geld te
besparen bij repetitieve bevestigingen in grote volumes.

12/02/2021 09:39:14

D/F-DECKDRIVE-NL

Begin met na te denken over alle bouwfasen van uw terras: de
verschillende fasen van het project tot het eindresultaat. Wilt u
het terras bijvoorbeeld dicht bij of ruim boven de grond bouwen?
Met of zonder balustrades? Wilt u het terras omsluiten met gevelbekleding? We raden u aan om eerst de hele gids door te lezen,
uit te zoeken wat u moet kopen en dan pas aan de slag te gaan
met het bouwen van het terras van uw dromen!

© SIMPSON STRONG-TIE®

Er is geen beter gevoel dan wanneer u zelf iets hebt gebouwd.
Deze gids helpt u bij het bouwen van uw eigen houten terras en
bij het kiezen van de juiste verbinders en bevestigingselementen
voor de klus. De verbinders en bevestigingselementen die u gebruikt, hebben een grote invloed op het eindresultaat! We helpen u
de juiste oplossingen voor uw bouwplannen te vinden.

Deck-Drive™

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor houten terrassen

Bent u klaar voor het TERRAS-seizoen!
Bestel vandaag nog uw displays voor terrasschroeven!
Iedereen weet dat de lente het hoogseizoen is voor de verkoop van beplatingsschroeven. Daarom leveren we een
assortiment Deck-Drive™-displays en -schapoplossingen die tijdelijk in de winkel kunnen worden opgesteld en daarna
gemakkelijk weer kunnen worden weggehaald.
Bel vandaag nog met uw lokale Simpson Strong-Tie®-vertegenwoordiger, zodat u klaar bent voor het terrasseizoen.

© SIMPSON STRONG-TIE®
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Ons aanbod omvat:
• Breed productaanbod speciaal ontworpen voor de installatie van houten terrassen
• Zeer stevige, FSC-gecertificeerde verpakking
• Schapmarkeringen die helpen om een goed overzicht van de producten te verstrekken
• Aanduidingen op voor- en zijkant

19

De makkelijke
weg naar een
perfect terras.

DBWOODDSPRO - Ruimerboor
De ruimerboor werd speciaal ontworpen voor beplatingsschroeven met een
cilindrische kop in exotisch en hardhout. Hij staat garant voor mooie, stevige en
duurzame constructies.
Dit gereedschap is perfect voor DSPRO-beplatingsschroeven van 50 tot 80 mm
n DSPIX4-beplatingsschroeven van 60 tot 95 mm.
SIMPSON STRONG-TIE - 1, rue du camp - ZAC des Quatre Chemins
85400 Sainte-Gemme-La-Plaine - FRANKRIJK
Tel.: +33 2 51 28 44 00 I commercial@strongtie.com
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