
Onzichtbare bevestiging van vlonderplanken
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BEHANDELD HOUT
HARD HOUTCEDER
COMPOSIET / PVC
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MARKSMAN PRO®-X1 
- Voor brede vlonderplanken van 133 tot 146mm breed 
- Automatische afstandhouder 1 .6mm 
- 2 schroefgeleiders voor snellere installatie

● ● ●

MARKSMAN PRO-NB 
- Voor smalle vlonderplanken van 85 tot 127mm breed 
- Automatische afstandhouder 1.6mm
- 2 schroefgeleiders voor snellere installatie

● ● ● ●

CAMO MARKSMAN® VLONDERAANLEGSYSTEEM 
VOOR EEN VLONDER  

ZONDER ZICHTBARE SCHROEVEN

CAMO Driver bits zijn specifiek ontworpen om te gebruiken met het CAMO vlonder-
planken systeem. De verdikking op de bit bepaalt automatisch de inschroefdiepte 
voor een maximale bevestiging en voorkomt dat de schroef doldraait.

• Camo 76mm Grooved board bit 
   voor gebruik in massieve gegroefde vlonderplanken

• Camo 76mm standaard bit
   voor gebruik in massieve ongegroefde vlonderplanken 

BITS

• Camo voorboor-bit 
   Te gebruiken bij het leggen van hardhouten vlonders
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Lengte: 
48 mm
60 mm

Plankdikte:
19-25 mm
25-38 mm

Schroeftype: 
Beide beschikbaar in RVS of Pro-
tech behandeld

CAMO® VLONDER BEVESTIGINGSYSTEEM
ONZICHTBARE BEVESTIGING
Levert een prachtig, schroefvrij, blootvoets-vriendelijk terras en 
vermindert oppervlakteversplintering.
 
GEBRUIKSVRIENDELIJK
Met de MARKSMAN PRO apparaten geleidt u de schroeven in een  
45° schuine hoek de vlonderplank in en creäert u automatisch  
een tussenruimte van 1.6mm tussen de verschillende planken.

SNEL EN EENVOUDIG
De twee schroefgeleiders op de MARKSMAN apparatuur zorgen 
ervoor dat u zonder het toestel te verplaatsen nauwkeurig en snel 
kan werken.

OPTIMALE VERBINDING
De tweede schroefdraad onder de kop zorgt voor een optimale 
aantrekking van de verbinding (bankschroef effect).

GEPATENTEERDE SCHROEFPUNT
Hierdoor kan de schroef tijdens het boren moeiteloos de plank 
indringen zonder die te splijten of te beschadigen. Desalniettemin  
is voorboren nog steeds aanbevolen bij hardhout of gegroefde 
planken.

Vlondermateriaal: Aangeraden CAMO schroeven

Behandeld hout Protech of RVS

Composiet Protech of RVS

PVC Protech of RVS

Ceder RVS

Roodhout RVS

Hardhout RVS
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Schroeven per 350, 700 of 1. 750 verpakt 
inclusief standaard bit(s)
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