
SYSTEM FOR 
SKJULT INNFESTNING

DECK PRO®



DECK 
PRO®

UNIKT SYSTEM

Deck Pro er verktøyet som er utviklet med fokus på 
ergonomi og effektivitet.

Det nye verktøyet for skjult innfestning justeres 
enkelt etter terrassebordets bredde og sikrer lik 
avstand mellom bordene.

Våre Deck Pro skruer er utviklet for å sikre et høyt 
uttrekksverdi i terrassebord.

* trykkimpregnert tre, varmebehandlet tre og andre tretyper med densitet under 600kg/m3



* trykkimpregnert tre, varmebehandlet tre og andre tretyper med densitet under 600kg/m3



FOR SKJULT INNFESTNING
RASKT - SIKKERT - HOLDBART

ALT DU TRENGER 
FOR ET EKSKLUSIVT 
RESULTAT 

Deck Pro skruesystem er allt du trenger for å bygge din 
drømmeterrasse! Verktøyet blir levert komplett med 
monteringsverktøy, avstandsklosser og bits.
Du kan velge mellom utendørs- eller rustfrie skruer til ditt prosjekt.



Deck Pro® systemet anbefales for myke treslag som for eksempel  
CU-impregnert terrassebord og varmebehandlet terrassebord. Det 
er ikke anbefalt å bruke Deck Pro® på terrassebord av hardtre.

Deck Pro® skruene er tilgjengelig i en størrelse (6,5 x 60 mm) og 
med to ulike materialvalg:

- Utendørs overflatebehandling, C4 (1.000h salttåketest)
- Syrefast stål, A4 (i fuktige miljøer og andre tøffe værforhold)

Skruene er laget for terrassebord fra 18-32mm tykkelse og har TX15 
bitsstørrelse, som passer perfekt med Deck Pro® bits som følger 
med i pakken.

CU-impregnert
terrassebord

Varmebehandlet 
terrassebord

Hardtre

SKRUER 
& MATERIALE



SYLINDERHODE
For en stabil nedskruing med Deck Pro® verktøyet. Hodet 
sørger også for et diskret og pent sluttresultat.

KLEMKRAFT
Deck Pro® skruene er utstyrt med doble gjenger med 
forskjellige spor, som gjør at terrassebordet trekkes sammen 
med underlaget ved montering. 

BORSPISS
For en rask start i en vanskelig monteringsvinkel. Dette 
tillater også montering av skruen uten Deck Pro® verktøyet i 
tilfelle det trengs.

SKRUENE



THE TOOL

JUSTERBAR FOR Å PASSE ALLE STANDARD BREDDER
verktøyet kan justeres og passer alle terrasseord 
mellom 85 mm og 150mm.

SLITESTERK
Laget for å holde! Verktøyet er robust og håndtaket 
tåler +100 kg direkte trykkbelastning.

ERGONOMISK OG EFFEKTIVT
Håndtaket er laget for å passe alle brukere, slik at man 
slipper slitasje grunnet dårlig tilpasset verktøy. Verktøyet 
har en stor arbeidsoverflate som sikrer godt grep på 
terrassebordet ved installasjon.

VERKTØYET



TIL DIN SOMMERFEST

VINN EN GRILL OG KOKK
KONKURRANSE

Delta ved å legge ut et bilde av din Deck Pro® terrasse på sosiale 
medier, bruk hashtag #deckpro og tagg @nktfasteners. 

Da har du sjansen å vinne en grillfest til din neste sommerfest. 
Invitér 20 gjester til en stor grillfest på din nye terrasse som er 

bygget med Deck Pro®. Vi sender en kokk, til en heldig vinner som 
lager maten til dere, og når festen er over får du beholde grillen.

Konkurransen gjelder fra 1 april - 1  august og sommerfesten vil bli 
arrangert ila. august.

@nktfasteners  #deckpro

Om Covid-19 setter en stopper for dette i 2021 så utsetter vi det til 2022


