Kołki MILLERA®

Gwoździe drewniane do mebli z naturalnego drewna

I łatwe w użyciu – wystarczy wywiercić i wbić
I stylowe wzornictwo – różne rodzaje drewna
I przyjazne środowisku – ekologiczne i trwałe
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Wiercenie

Nieważne czy jest to mebel z drewna litego, sklejki, płyty meblowej MDF o wysokim połysku – kołki
Millera® otwierają drzwi dla nowego, stylowego
wzornictwa. System łączenia za pomocą kołków
zapewnia łączonym elementom wymaganą
stabilność i jednocześnie może być wykorzystany
jako element stylizacji. Opatentowane i wykonane
z twardego drewna kołki zapewniają dokładne
spasowanie w otworze, które można łatwo wykonać za pomocą oryginalnego wiertła „Tru-Fit”.
Niezależnie czy rodzaje drewna pasują do siebie
czy kontrastują ze sobą, cztery szlachetne rodzaje
drewna: brzoza, dąb, orzech amerykański i wiśnia
oferują wiele możliwości zastosowania dając
przy tym atrakcyjną i niepowtarzalną kombinację
kolorów.
Przygotowanie i montaż z zastosowaniem kołków
Millera® bez kleju pozwala uzyskać ekologiczne
wyroby o szczególnie wysokich wymaganiach
użytkowych. Z kolei montaż z klejem powoduje,
że wypełniane są mikro rowki, co zapobiega wyciekaniu kleju na zewnątrz od widocznych stron.
Kołki Millera® dostępne są w trzech rozmiarach:
Mini-X o długości 42 mm, 1X o długości 70 mm
i 2X o długości 89 mm a także w praktycznych
Pakietach Startowych wraz z pasującym wiertłem
„Tru-Fit”.
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Nałożenie kleju do drewna
i włożenie kołka
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Dobicie kołka
młotkiem

Łączenia ram
Kołki można stosować do łączenia konstrukcji ramowych w narożnikach pod dowolnym kątem W kombinacji z połączeniem czopowym można wykonać
bardzo mocne i trwałe połączenie bez możliwości
przemieszczenia się elementów albo takie, w którym ościeża, odrzwia lub oboknia połączone będą
tylko za pomocą kołków Millera®.
Łączenia korpusów
Połączenia punktowe pozwalają na łączenie elementów drewnianych
o szczególnie dużych powierzchniach zapewniając
jednocześnie optymalną pracę materiału. Dodatkowo wykonanie takich połączeń za pomocą kołków
Millera® jest znacznie szybsze niż przy wykorzystaniu zwykłych systemów połączeń.
Trwałe połączenia
Dzięki rowkom mikro struktury drewna, które mogą
przyjąć klej
oraz naturalnemu procesowi pęcznienia drewna,
kołki Millera® oferują bardzo solidne, trwałe i bezpieczne połączenie także w przypadku
elementów wykonanych z litego drewna
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Zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami handlowymi zamawiam(y):

Ilość

Opis towaru / produktu

Cena netto w €

Z0003003K/00001

100 szt.

Kołki Millera Mini X z brzozy

19,90 €

Z0003003C/00001

100 szt.

Kołki Millera Mini X z wiśni

28,80 €

Z0003003O/00001

100 szt.

Kołki Millera Mini X z dębu czerwonego

23,70 €
35,70 €

Z0003003W/00001

100 szt.

Kołki Millera Mini X z orzecha amerykańskiego

Z0003001B/00001

100 szt.

Kołki Millera 1X z brzozy

27,60 €

Z0003001C/00001

100 szt.

Kołki Millera 1X z wiśni

40,80 €

Z0003001O/ RE001

100 szt.

Kołki Millera 1X z dębu czerwonego

34,30 €

Z0003001W/00001
Z0003002B/00001

100 szt.
100 szt.

Kołki Millera 1X z orzecha amerykańskiego
Kołki Millera 2X z brzozy

49,00 €
32,40 €

Z0003002C/00001

100 szt.

Kołki Millera 2X z wiśni

48,00 €

Z0003002O/00001

100 szt.

Kołki Millera 2X z dębu czerwonego

40,80 €

Z0003002W/00001

100 szt.

Kołki Millera 2X z orzecha amerykańskiego

51,60 €

Z0802003D/00001

1 szt.

Wiertło Tru-Fit do kołków Millera Mini X

18,80 €

Z0802001D/00001

1 szt.

Wiertło Tru-Fit do kołków Millera 1X

25,00 €

Z0802002D/00001

1 szt.

Wiertło Tru-Fit do kołków Millera 2X

29,50 €

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie www.knapp-zlacza.pl

Wartość netto w €

Wartość netto w €

+ VAT 23%
Wartość razem w €
Proszę o przesłanie dodatkowych materiałów:
drewniane Stolarstwo okienne i drzwiowe

Konstrukcje drewniane Konstrukcje słupowo-ryglowe i elewacje drewniano-szklane
Meblarstwo, wykończenia wnętrz i konstrukcje drewniane Złącza tarasowe
Cennik

Płatności
Płatność w formie przedpłaty (przelew na konto) na podstawie
otrzymanej faktury proforma po nadesłaniu zamówienia.
W przypadku mniejszych ilości, możliwa płatność za pobraniem.

Nowi klienci
Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przedpłaty
na podstawie dostarczonej faktury proforma.

Ilość minimalna / Dostawa
Jeśli nie zostanie przekroczona minimalna ilość zakupu (= najmniejsza JM)
naliczona zostanie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 9,90 €. Dostawy są
płatne według cennika przewoźników.

Konstrukcje domów

Lastschrift
Der Rechnungsbetrag abzgl. 2% Skonto wird innerhalb von
8 Werktagen ab Rechnungsdatum von meinem Girokonto abgebucht.
Um eine Lastschrift durchführen zu können, benötigen wir von
Ihnen ein ausgefülltes und unterschriebenes „SEPA-Lastschrift-Mandat“.
Dieses erhalten Sie vorab per E-Mail mit der Auftragsbestätigung.
WICHTIG, bei Zahlungsart „Wiederkehrende Zahlung“ ankreuzen, damit
das Formular bei Folgeaufträgen ebenfalls gültig ist.
Das SEPA-Formular steht zum Download auf der Website bereit.

Faktura

Termin dostawy: na dzień / TK:
Dostawa: Dostawa następuje z magazynu w Polsce lub bezpośrednio z magazynu

Płatność według warunków płatności.

Podpis sprzedawcy

Podpis i pieczątka firma zamawiającego

producenta w Austrii.
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