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Simpson Strong-Tie® - Design Series

Verbindingen voor tuinprojecten

Duurzaamheid en esthetiek voor alle
tuinprojecten.
Simpson Strong-Tie® heeft een schat aan expertise in huis en
ontwikkelde speciaal voor projecten rondom huis een speciale
design lijn; Design Series. Verbindingsstukking voor houten
constructies in een elegante kleur.
Met strakke lijnen en een esthetisch mooie zwarte
poedercoatingafwerking wordt een perfecte resultaat
neergezet voor alle projecten rondom het huis en in de tuin.
Met de garantie van een jarenlange bescherming tegen
weersinvloeden.
Tijdloos buitenleven in een handomdraai

•
•
•
•

Hoekijzers en platen
Kolomvoeten
Verbindingen voor balken
Bevestigingselementen

Met een unieke upgrade op esthetiek, verhogen deze
houtverbinders tevens de duurzaamheid en sterkte van al uw
tuinprojecten, zoals :
•
•
•
•
•
•
•

Pergola's
Omheiningen
Rasterwerk
Tuinhuisjes
Terrassen
Luifels en veranda’s
Tuinmeubilair

De kennis van Simpson Strong-Tie voor de tuin
Sinds de ontwikkeling van de eerste ophangbeugel, hebben
wij ons constant ingezet om mensen te helpen veiligere en
betrouwbaardere constructies te ontwerpen en te produceren.
De producten uit de Design Series zijn ontworpen en
geproduceerd volgens dezelfde hoge kwaliteitsnormen als de
overige productgroepen van Simpson Strong-Tie. Speciaal
ontwikkeld met en voor de installateur, bouwprofessional,
constructuur en doe-het-zelver voor het realiseren van
duurzame, bijzondere en professionele projecten.
Voeg moeiteloos elegantie en stevigheid toe aan al uw
buitenconstructies met de verbindingen uit de Design Series.
Voor de beste buiteninrichting!
2

© SIMPSON STRONG-TIE® D/F-D-SERIES-NL

De producten uit de Design Series zijn zeer gebruiksvriendelijk
en toepasbaar in verschillende houtverbindingen die voorkomen
in tuin- en terrasconstructies. Het assortiment bestaat uit :
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Verbindingen voor tuinprojecten
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Vaste kolomvoet
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Verstelbare kolomvoet
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Verstelbare kolomvoet

14

6

4

Vierkante kolomvoet
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Verbindingshoekijzer 90°
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Verbindingshoekijzer 135°
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Vierkante kolomvoet
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Verbindin
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ngshoekijzer
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11 Piramidevormige paalkap
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Plat T-hoekijzer
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Plat L-hoekijzer
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Vierkante kolomvoet
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Simpson Strong-Tie® - Design Series

Verbindingen voor tuinprojecten
Ophangbeugel

SAE-PB - Ophangbeugel voor kapconstructies
Creëert een duurzame en sterke verbinding in de houten constructie.
•
•
•

Hoekijzer

Uitstekende prestaties en eenvoudige verwerking.
De zwarte SAE-ophangbeugels zijn discreet, mooi om te zien en garanderen een betrouwbare verbinding in
projecten zoals terrassen, pergola's, luifels en carports.
Geschikt voor het bevestigen van hout op hout, beton of metselwerk.

ABR-PB - Versterkt hoekijzer voor draagconstructies
Voor het maken van verbindingen in houten constructies.
•
•
•

Vaste kolomvoet

Zorgt voor een stevige en nauwkeurige verbinding van 90°. Zwarte afwerking voor een grote discretie in de
constructie.
Het zwarte ABR-hoekijzer is geschikt voor draagstructuren in houtskeletbouw zoals terrassen, pergola’s, luifels
en carports, zoals terrassen, pergola's, luifels en carports, betrouwbaar te maken.
Kan worden gebruikt om balken te verbinden met hout, metselwerk of beton.

PPA-PB - Vaste kolomvoet
Voor het plaatsen van houten kolommen op vloeren. Voorkomt dat opstijgend vocht in de houten kolom dringt.

Verstelbare kolomvoet

Zwarte afwerking voor een mooie esthetische afwerking.
Zeer gemakkelijk te installeren, kan met bouten worden vastgezet in een betonnen of houten constructie.
De PPA kolomvoet is zeer sterk en duurzaam. Kan eenvoudig buiten worden toepast bij het plaatsen van
pergola’s, luifels, overkappingen en andere houten constructies.

APB-PB - In de hoogte verstelbare kolomvoet
In hoogte verstelbare kolomvoet voor het plaatsen van houten kolommen.
•
•
•

Verstelbare kolomvoet

De zwarte coating is weerbestendig en creëert een opvallende en mooie uitstraling.
In hoogte verstelbaar van 100 mm tot 150 mm door eenvoudig draaien van het bovenste plaatje, kan ook na
plaatsing versteld worden.
De APB is zeer geschikt voor buitentoepassingen zoals pergola's, luifels, carports en andere houten constructies.

PPG-PB - In de breedte verstelbare kolomvoet
Biedt grote installatieflexibiliteit voor een modern en elegant resultaat.
•
•
•

Vierkante kolomvoet

In de breedte verstelbaar naargelang de doorsnede van de kolom.
Zwarte afwerking voor een eigentijdse uitstraling.
Veelzijdige toepassingen. De installatie van een kolom met 2 verbindingen is beperkt tot doorsnedes van 150
x 150 mm, daarboven wordt de toevoeging van een tweede paar PPG aanbevolen (één verbinding per zijde).

PPJBT-PB - Vierkante kolomoet
Zorgt voor een krachtige uitstraling en betrouwbare bevestiging van omheiningen en lichte houten constructies.

Verbindingshoekijzer

•

Elegante lijnen met een zwarte afwerking voor een discrete verbinding in de constructie.

•
•
•

Zorgt ervoor dat de houten kolom goed vastzit aan de ondergrond.
Zeer gemakkelijk te installeren, kan met bouten worden vastgezet in een betonnen of houten constructie.
Gemakkelijk aan te passen aan lichtgewicht buitenconstructies en tijdelijke tuinstructuren zoals tuinschermen,
-schuttingen en -schuurtjes.

AB-PB - Verbindingshoekijzer 90°
Verbetert de betrouwbaarheid en de esthetiek van pergola's.
•
•
•

Verbindingshoekijzer

Zorgt voor een solide en nauwkeurige verbinding bij 90°.
In zwart uitgevoerd voor een esthetische afwerking.
Gemakkelijk te bevestigen met SSH-schroeven met zwarte kop.

AB-135BPB - Verbindingshoekijzer 135°
Voor het creëren van extra stabiliteit in de houten constructie.

6

•

Zorgt voor een solide en nauwkeurige verbinding bij 45°.

•
•
•

Ideaal voor het windverband van constructies met stutten.
In zwart uitgevoerd voor een esthetische afwerking.
Gemakkelijk te bevestigen met SSH-schroeven met zwarte kop.

© SIMPSON STRONG-TIE® D/F-D-SERIES-NL

•
•
•

Simpson Strong-Tie® - Design Series

Verbindingen voor tuinprojecten
Vierkante kolomvoet

AG-PB - Vierkante kolomvoet
Voegt duurzaamheid en esthetiek toe in omheiningen, paalwerk en lichte constructies van hout.
•
•
•

Verbindingshoekijzer

Elegante lijnen met een zwarte afwerking voor een tijdloze verbinding in de constructie.
Zorgt ervoor dat de houten kolom goed vastzit in de grond.
Gemakkelijk aan te passen aan lichtgewicht buitenconstructies en tijdelijke tuinstructuren zoals tuinschermen,
-schuttingen en -schuurtjes.

EA-PB - Verbindingshoekijzer
Verbetert de stabiliteit en de esthetiek van lichte buitenconstructies.
•
•
•
•

Piramidevormige paalkap

Zorgt voor een stevige en nauwkeurige verbinding van 90°.
In zwart uitgevoerd voor een esthetische afwerking.
Draagt bij tot de betrouwbaarheid van lichte houtconstructies en buitenvoorzieningen.
Geleverd met 6 schroeven met zwarte kop CSAPB.

CABOCHON-PB - Piramidevormige paalkap voor houten kolom

Plat T-hoekijzer

•

Perfecte bescherming tegen houtrot van palen met een doorsnede van 70 en 90 mm.

•
•

Ideaal voor omheiningen en lichte constructies waar de houten kolom zichtbaar is.
Geleverd met twee bevestigingsschroeven met zwarte kop.

T-PB - Plat T-hoekijzer
Eenvoudig versterken van T-verbindingen

L-hoekijzer

•

Versterkt de verbinding tussen een centrale kolom en een dwarsbalk.

•

Eenvoudig te ibevestigen met SSH-schroeven met zwarte kop.

L-PB - Plat L-hoekijzer
Versterkt de verbinding tussen balk en kolom.

Vierkante kolomvoet

•

Zorgt voor robuuste en sterke pergola's, luifels en andere lichte constructies waarbij het uiteinde van een balk
door een kolom wordt ondersteund.

•

Gemakkelijk te bevestigen met SSH-schroeven met zwarte kop.

PPJBM-PB - Kolomvoet voor lage muur en plaatrand
Maakt het mogelijk om omheiningen en lichte tuinstructuren op smalle randen te maken.

Schroeven voor verbinders

•

Snelle en eenvoudige bevestiging van kolommen van 70 x 70 of 90 x 90 mm.

•

Installatie op een lage muur is mogelijk, op voorwaarde dat de randafstanden voor de verankering in acht worden
genomen.

•

De omheining kan direct op de plaatrand worden geïnstalleerd.

CSA-PB en SSH-PB - Verbindingsschroeven met zwarte kop
Bevestig alle verbindingsstukken uit de Design Serie met bijpassende schroeven.
•

Getest en gecertificeerd op een breed scala van verbindingen en kolomvoeten.

•

De zwarte coating op de schroefkop versterkt de esthetiek van de Design Series. De coating biedt
superieure bescherming tegen corrosie.
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Dringt in het hout zonder dat er eerst geboord hoeft te worden en zonder
p

Ve rbi
nd ing

rod
verb uceert
in Euindinge zijn
ropa n
?

barsten ontstaan voor een verzorgde afwerking.

en

•

Verb
in
D/G

-NL

202

ding

1 I
w w w.

s t ro

en
hout

ngt

ie.e

u

SIM
P

Meer informatie vindt u in onze catalogus met verbindingen en
op onze website: strongtie.eu.
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Voor het afwerken en beschermen van houten kolommen/palen.
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Tijdloze bevestigers die eenvoudig te monteren zijn.

SIMPSON STRONG-TIE - 1, rue du camp - ZAC des Quatre Chemins
85400 Sainte-Gemme-La-Plaine - FRANCE
Tel.: +33 2 51 28 44 00 I commercial@strongtie.com
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