Verlegsystemen

AKKORD Tackersysteem
Het AKKORD systeem is de nieuwste en meest innovatieve ontwikkeling op het gebied van tackeroplossingen. Het AKKORD systeem combineert een zeer degelijk en lichtgewicht tackerapparaat
met tacker-nieten die thermisch gelast zijn of met een profi-strip worden samengehouden.
De nieten blijven onder alle omstandigheden dus goed bij elkaar en worden razendsnel op het
tackerapparaat aangebracht. Het profi-systeem biedt de mogelijkheid om een complete groep
vloerverwarming te tackeren zónder dat er bijgevuld moet worden. De behaalde tijdswinst en
kostenbesparing is hiermee enorm.
n

Lichtgewicht & ergonomisch apparaat

n

Tacker een volledige groep zonder bij te vullen

n

Tacker-nieten zonder tape (storingsvrij)

n

Voor iedere situatie een passende tacker-niet

n

Maximale trekkracht in EPS dankzij nieuw
design van de tacker-niet

AKKORD Tacker-niet 35 mm
n

Geschikt voor buis Ø 14 - 17 mm

n

Thermisch gelast of op een profi-magazijn

n

Geschikt voor EPS isolatie van min. 15 mm dik

n

Tot 50% meer trekkracht dan conventionele

met tackerfolie
Artikelnr.
650263
650264
650265
650256

tacker-niet

Omschrijving
AKKORD Tackerniet 35 mm / 720 stuks
AKKORD Tackerniet 35 mm / 172.800 stuks
AKKORD Tackerniet 35 mm PROFI / 4.320 stuks
AKKORD Tackerniet 35 mm PROFI / 259.200 stuks

Verkoopeenheid
Per doos
Per pallet
Per doos
Per pallet

AKKORD Tacker-niet 40 mm
n

Geschikt voor buis Ø 14 - 20 mm

n

Thermisch gelast of op een profi-magazijn

n

Geschikt voor EPS isolatie van min. 15 mm dik

n

Tot 50% meer trekkracht dan conventionele

met of zonder tackerfolie
Artikelnr.
650255
650256
650257
650258

tacker-niet

Omschrijving
AKKORD Tackerniet 40 mm / 750 stuks
AKKORD Tackerniet 40 mm / 180.000 stuks
AKKORD Tackerniet 40 mm PROFI / 3.600 stuks
AKKORD Tackerniet 40 mm PROFI / 216.000 stuks

Verkoopeenheid
Per doos
Per pallet
Per doos
Per pallet

AKKORD Tacker-niet 60 mm
n

Geschikt voor buis Ø 14 - 20 mm

n

Thermisch gelast of op een profi-magazijn

n

Geschikt voor EPS isolatie van min. 15 mm dik

n

Tot 50% meer trekkracht dan conventionele

met of zonder tackerfolie
Artikelnr.
650259
650260
650261
650262

tacker-niet

Omschrijving
AKKORD Tackerniet 60 mm / 600 stuks
AKKORD Tackerniet 60 mm / 144.000 stuks
AKKORD Tackerniet 60 mm PROFI / 2.880 stuks
AKKORD Tackerniet 60 mm PROFI / 172.800 stuks

Verkoopeenheid
Per doos
Per pallet
Per doos
Per pallet

AKKORD Tackerapparaat
n

Lichtgewicht & ergonomisch apparaat

n

Inclusief degelijk standaard

n

Magazijn voor max. 200 tacker-nieten

n

Extra beveiliging zodat tacker-nieten niet meer

n

Eenvoudig revisievenster

Artikelnr.
650250
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van het magazijn af kunnen glijden

Omschrijving
AKKORD Tackerapparaat

T +31(0)497 360 159
F +31(0)497 360 154

info@therminon.nl
www.therminon.nl

Verkoopeenheid
Per stuk

