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DŘEVOSTAVBY A TERASY

Konstrukční vruty 

Jsme výhradní dovozce do ČR
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DŘEVOSTAVBY A TERASY

3www.killich.cz
tato položka také v nerezovém provedení

DŘEVOSTAVBY A TERASY

2 eshop.killich.cz

Konstrukční vrut s malou
talířovou hlavou, 

rychlovrtáčkem na špici 
a spirálovou drážkou, 

TORX 30

Konstrukční vrut s malou
čočkovou hlavou 

s drážkami, rychlovrtáčkem
na špici a spirálovou

drážkou TORX

ECOTEC se 
zápustnou hlavou 
a drážkami, TORX,

do dřevotřísky

Konstrukční vrut se 
zápustnou hlavou a dráž-
kami, rychlovrtáčkem na
špici a extra upevněním

pod hlavou, TORX

Konstrukční vrut 
s půlkulatou hlavou,

TORX

Konstrukční vrut Topduo 
s talířovou hlavou, se 

spirálovou drážkou a extra
závitem pod hlavou, TORX

Konstrukční vrut Terrasso-
tec s rychlovrtáčkem na

špici a spirálovou drážkou,
TORX

Konstrukční vrut 
Terrassotec s extra 

závitem pod hlavou, 
TORX

Konstrukční vrut Hapatec 
s malou čočkovou hlavou,

rychlovrtáčkem na špici 
a spirálovou drážkou, 

TORX

Konstrukční vrut Hapatec
Heli s malou čočkovou 

hlavou a šikmým závitem
na špici, TORX

Trámová botka pro terasy
– nastavitelná

Konstrukční vrut 
KONSTRUX s válcovou 

hlavou a samozávrtnou
špičkou, TORX

Fasádní lišta 
FassadenClip

Trámové spojení Atlas

Šroub do betonu 
s šestihrannou hlavou 
a límcem, extra závity 

pod hlavou

Samozávrtný vrut BiGHTY 
s šestihrannou hlavou, 

límcem a gumovou 
podložkou

Samozávrtný vrut SWPS 
s šestihrannou hlavou, 

límcem a gumovou 
podložkou, extra závit 

pod hlavou

Fasádní samozávrtný vrut
se zápustnou hlavou 
a křížovou drážkou

Fasádní barevný vrut 
s půlkulatou hlavou, 

TORX

Samozávrtný šroub 
s křidélky, zápustnou 

hlavou a drážkami

Střešní samozávrtný šroub
s šestihrannou hlavou, 
límcem a půlkulatou 

podložkou

Expresní nabíjecí hřeby

Podložka pro desky 
Plattenlager

Konstrukční vrut Uni-9 
se zápustnou hlavou 
a extra závitem pod 

hlavou, TORX

Šroub do betonu F-TEC 
s šestihrannou hlavou,

TORX

Šroub do betonu F-TEC se
zápustnou hlavou, TORX

Konstrukční šroub 
BRUTUS se zápustnou 

hlavou a dlouhým 
závitem

Konstrukční fasádní vrut
EiSYS, hlava s vnitřním 

šestihrannem

Šroub do betonu F-TEC 
s šestihrannou hlavou 

a ocelovou špičkou

Turboušroub
se zápustnou hlavou, 

TORX

Turboušroub
s cylindrickou hlavou, 

TORX

Okenní šroub se 
zápustnou hlavou 
a drážkami, TORX

Okenní šroub samozávrtný
se zápustnou hlavou a

drážkami, TORX

Samozávrtný šroub 
Febotec pro okenní 

konstrukce se zápustnou
hlavou, TORX

Šroub Febatec pro okenní
konstrukce se zápustnou

hlavou, TORX

Vrut se zápustnou hlavou 
a drážkou TORX, 

s frézovacím segmentem
na špičce 

Vrut se zápustnou hlavou 
a drážkou TORX, s řeznou

rýhou na špičce 

Vrut s malou zápustnou
hlavou a drážkou TORX, 

s vrtákem na špičce

Vrut se zápustnou hlavou 
a drážkou TORX do tvrdého

dřeva

kód 08572

kód 08574

Vrut distanční se 
zápustnou hlavou 

a drážkou TORX, s kroužky
pod hlavou a řeznou 

rýhou na špičce

profixpůlkulatá
Vrut konstrukční 

s půlkulatou hlavou 
a frézovacím segmentem
od délky 100mm, TORX

ttr Podložka pod 
konstrukční vruty

hxb Kombinovaný šroub 
do betonu HXB

hxe01
Šroub do betonu 

s šestihrannou hlavou 
a límcem s drážkami, 

ETA certifikace

hx
Šroub do betonu 

s šestihrannou hlavou 
a límcem s drážkami

hxs
Šroub do betonu 

se zápustnou hlavou, 
testováno 500 hodin 
v solném prostředí

hxt

Šroub do betonu 
s čočkovou hlavou 

s drážkami, testováno 
500 hodin v solném 

prostředí

kód 08558

kód 08560

kód 08570

Program pro dřevostavby 
a terasy

Rozměry, pevnosti, mechanické vlastnosti, materiálové složení 
a jiné technické informace najdete na 

www.killich.cz v sekci MENU - TECHNICKÉ INFORMACE.

Trámová spojka skrytá
IdeeFix

Vrut konstrukční 
s talířovou hlavou, 

frézovacím segmentem 
na těle a drážkou TORX 

Vrut konstrukční se 
zápustnou hlavou, 

frézovacím segmentem 
na těle a drážkou TORX 

kód 192

kód RF


