
TAMPA DO PARAFUSO 
DE PRESSÃO

TAMPA  S T E E L

Tampa de parafuso roscado de 

aço inoxidável elegante. Basta roscar 

a tampa do parafuso sem 

ferramentas, no anel  e... pronto! 

montagem frontal. Ideal para áreas 

de montagem inacessíveis.

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/fissaggi-e-distanziali/da-parete/fisso-micro-steel-409
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/fissaggi-e-distanziali/da-parete/fisso-nano-231
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RING STEEL

RING KOMBO
ANEL DE PARAFUSO 
DE AÇO INOX

A RING KOMBO CAIXA 40 PEÇAS

A RING KOMBO MAXIPACK CAIXA 200 PEÇAS

1 FRING15KB ring cromado

2 FRINGMP15KB ring cromado

ANEL DE PARAFUSO DE 
AÇO INOX

Parafuso Torx em aço inoxidável, 

equipado com anel de aço e junta de 

proteção de borracha. Este recurso 

permite que a placa não seja 

arranhada/danificada. Ideal para 

montagem frontal.

Anel universal, com parafuso torx de 

aço inoxidável. Montagem direta na 

parede para qualquer tipo de painel. 

O anel universal tem uma forma 

alargada que acomoda perfeitamente

o parafuso, dando-lhe a máxima 

estabilidade. 

A RING STEEL CAIXA DE 40 PEÇAS

3 FRG11IX aço, ø11mm

4   FRG15IX aço, ø15mm

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/fissaggi-e-distanziali/da-parete/fisso-ring-kombo-413
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/fissaggi-e-distanziali/accessori/fisso-ring-kombo-maxipack-893?number=FRINGMP15KB
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/fissaggi-e-distanziali/da-parete/fisso-ring-steel-290


      
1 box
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1 set
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sistema
a incastro e a vite

    

BUDGET
FIXAÇÃO COM SISTEMA 
DE SEGURANÇA LATERAL

Sistema de fixação Allen com 

fechamento lateral de segurança. 

Perfeito para painéis de pequeno 

formato. O material de construção 

é em latão cromado.

O conjunto de vendas 

inclui 4 parafusos 

Budget mais, buchas 

e uma chave Allen 

para montagem.

A BUDGET ENCOMENDA MINIMA 40 PEÇAS
1 FBUD1520CM* cromado

2 FBUD1520AR* aluminio

3    FBUD1520GD* dourado

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/fissaggi-e-distanziali/da-parete/fisso-budget-304
https://youtu.be/TJFYjBC5xkY
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ESPAÇADORES
CROMADOS  E 
DOURADOS   

Espaçadores de parede
Nossos espaçadores oferecem uma variedade de opções de design.

artigo Ø distancia      espessura material ID Artigo-Nr.

*  Os espaçadores estão disponíveis apenas em embalagens de 10. A entrega é somente em unidades fechadas.

cromado prateado 10 mm 6 mm 3,5 bis 5 mm 3682 i7451s *

cromado prateado   13 mm 6 mm 3,5 bis 5 mm 3683 i7452s *

cromado prateado   19 mm 13 mm 2 bis 5 mm 3684 i7453s *

cor de ouro   13 mm 6 mm 2 bis 5 mm 3679 i7352g  
cor de ouro   19 mm 13 mm 2 bis 10 mm 3680 i7353g  
cor de ouro    24 mm 18 mm 4 bis 16 mm 3681 i7354g


