


Verlijmbare insert

Blindklinkmoer

Warm-inbed insert Symmetrische
warm-inbed insert

Conische
warm-inbed insert

Warm-inbed gesloten insert

Verlijmbare blindklinkmoer
voor sandwich panelen

Titanium blindklinkmoer Blindklinkmoer voor
buis of profiel

Open semi-hexagonale
blindklinkmoer met borgring

Open cylindrische
blindklinkmoer met borgring

Gesloten blindklinkmoer
met platte kop

Gesloten blindklinkmoer
met platte kop en kartelingen

Open cilindrische blindklinkmoer
met platte kop in rvs316

Open cilindrische blindklinkmoer
met klein verzonken kop in rvs316

Rubberen blindklinkmoer Blindklinkmoer voor zachte
dunne vormdelen

Blindklinkmoeren in rvs 316

Korte open cylindrische
blindklinkmoer

Korte open buitenzeskant
blindklinkmoer

Semi-hexagonale
blindklinkbout

Cylindrische blindklinkbout
in staal verzinkt

Warm-inbed gesloten
insert met kraag



Blindklinkmoer

In te schroeven insert

Cylindrische rvs303
blindklinkbout

Blindklinkmoeren in
inox 303

Staal verzinkte
blindklinkmoeren

Aluminium open
blindklinkmoer

rvs inschroefinserts Zelfdraadtappende insert Binnenzeskant insert Binnenzeskant insert
verzonken kop

Lange binnenzeskant insert Zelfdraadtappende insert
3 open snijgaten

Box zelfdraadtappende
inserts

Box houtinserts

Binnenzeskant zamak insert Insert met gleuf Korte hout insert Indraaigereedschap
voor inserts

Manueel indraaigereedschap
voor inschroefinserts

Binnenzeskant insert
verzonken kop

Binnenzeskant insert met
linkse buitenschroefdraad

Zelfdraadtappende insert
3 gesloten snijgaten

Toolings voor
blindklinkmoeren



In te schroeven insert

In te drukken insert

Insert metrische buiten-
en binnenschroefdraad

Insert met gleuf en
reservoir

Insert zonder gleuf Messing insert kleine kop
met gleuf

Zelfdraadtappende insert
met kraag

Zelfdraadtappende insert
met binnenzeskant

Binnenzeskant insert
type SKD30

Binnenzeskant insert
type SKD330

Lange insert zonder
binnenzeskant

Dunwandige insert
zonder gleuf

Dunwandige insert
met gleuf

Dunwandige insert met
gleuf zonder reservoir

Zamak binnenzeskant insert Zamak vertande
binnenzeskant insert

Verlengde insert Binnenzesrond ISO
10664 insert

Vervangstift voor
indraaigereedschap

Bithouder voor
houtinserts met gleuf

Buitenzeskant sleutel

Keep-nut in rvs303 type IM-S Keep-nut in rvs303 type IM-T Keep-nut in rvs316
type IM-S met ETA15/0615

Keep-nut in rvs316
type IM-T met ETA15/0615



In te drukken insert

Cilindrische buismoer
type ITT2S

Cilindrische buismoer
met kraag type ITT2T

Vierkante buismoer
type ITQ2S

Vierkante buismoer
met kraag type ITT2Q

Expansie insert,standaard
type Insert-Plast met gleuf

Insert Plast type NT
zonder gleuf

Expansie insert,
type B-Lok 821-823

Expansie insert,
type B-Lok 812-815

Expansie insert,
type B-Lok 841-842

Expansie insert met kraag,
type IPR2

Koud in te persen insert,
type 850-852

Koud in te persen insert met
buitenschroefdraad, 856-857

Inslagmoer met tanden Koud in te persen
open insert

Open zamak inslagmoer Open stalen inslagmoer

Open stalen inslagmoer Gesloten stalen inslagmoer Gesloten stalen inslagmoer Gesloten zamak inslagmoer

Open insert met 3 gaten
en grote kraag

Expansie insert zonder bal Expansie insert met bal Gesloten nylon insert

Open nylon insert



Warm/ultrasoon in te bedden insert

Meubelbeslag

Verlijmbare blindklinkmoer
voor sandwich panelen

Verlijmbare bout Verlijmbare afstandsbus Verlijmbare moer

Dwarsmoer Rondmoer met plattekop
en open binnenzeskant

Rondmoer met platte
kop en gesloten binnenzeskant

Rondmoer met laagbolkop
en open binnenzeskant

Rondmoer met laagbolkop
en gesloten binnenzeskant

Busmoer met verzonken
kop en binnenzeskant

Decoratieve bout met platte
kop en binnenzeskant

Decoratieve laagbolkop bout
met binnenzeskant

Volledig stalen excenter Zwaar verbindingsbeslag Houtschroef voor 
verbindinsbeslag

Dwarsmoer met kop

Bout met verzonken
kop en binnenzeskant

Decoratieve schroef
met platte kop

Decoratieve schroef
met bolle kop

Decoratieve bout met platte
kop en DIN10664 aandrijving

Decoratieve laagbolkop
bout met punt

Pootvijs met T aandrijving
EN ISO 10664

Verbindingsbout met
bolle kop en kombigleuf

Verbindingshuls met
bolle kop en kombigleuf



Meubelbeslag

Verbindingsbout afgeplatte
bolle kop met kombi gleuf

Verbindingshuls met afgeplatte
bolle kop en kombigleuf

Pootvijs metaal en
houtschroefdraad

Excenter

Draadstang Dubbele dwarsmoer Bout voor schroefbaar
decoratief afdekkapje

Binnenzeskantbout
M10 voor trappenbouw

Binnenzeskantschroef
10,5mm voor trappenbouw

Decoratieve
binnenzeskantschroef

Euroschroef verzonken kop Euroschroef bolle kop

Schroef met gereduceerde
binnenzeskant kop

Verbindingsbeslag zonder
kraag en met verankeringsbus

Verbindingsbeslag met
kraag en met verankeringsbus

Verbindingsbeslag zonder
kraag en zonder verankeringsbus

Verbindingsbeslag met
kraag en zonder verankeringsbus

Schroef met gereduceerde
kruiskop

Houtschroef voor
schroefbaar decoratief afdekkapje

Dubbele houtschroefdraad

Cilindrische plankendrager Afgeplatte plankendrager Hoek plankendrager Hoek plankendrager
met pen

Roset voor DIN 7991 bout Schroefbaar afdekkapje M3




