
Enkel montering og  
pent resultat 

MFT system for skjult terrasseskruemontering består 

av monteringsverktøy, TX15 spesialbits, spesialdesinget 

terrasseskrue og distansemål. Med hjelp av monterings- 

verktøyet monteres skruen i siden av terrassebordet -  

ikke på oversiden - noe som gir en slett terrasse uten  

synlige skruehoder eller fliser!

 

Monteringsverktøyet og det spesialdesignede bitset sikrer 

at skruen får riktig monteringsdybde og distansmålet gjør 

at du får samme avstand mellom hvert bord. Du velger 

mellom 3, 4, 5 og 6 mm. Om du monterer uten distanse- 

mål, får du en avstand på 2,5 mm.

MFT spesialdesinget terrasseskrue for skjult montasje 

er produsert i syrefast A4- stål. Under hodet er det en 

gjenge som gir høy klemkraft mellom terrassebord og 

bjelke. Det sylindriske hodet gir et minimalt synlig inn- 

gangshull i siden av terrassebordet. Skruen har også en 

unik spiss med fiberskjær som gjør at du slipper forborring.

MFT system for skjult terrassemontasje er beregnet for 

montering av Royal-/vanlig trykkimpregnert, varme- 

behandlet terrassevirke, Sibirsk lerk m.fl. Følg alltid 

trelastleverandørens monteringsanvisning når det gjelder 

avstand mellom terrassebordene.

For bordbredde: 110 - 155 mm

Avstand mellom hvert terrassebord: 2,5 - 6 mm

Forbedret verktøy gjør 
terrassemonteringen enklere.

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Skjult terrasse-
skruemontasje.
Terrasse uten fliser og  
synlige skruer!

FORBEDRET 
VERKTØY!

FORBEDRET 
VERKTØY!
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MFT utvikles stadig. Derfor har vi hørt på våre brukere 

og i løpet av 2020 forbedret ytelsen på verktøyet 

for skjult innfesting. Resultatet: lettere fjærtrykk og 

forbedret stålkvalitet. En enklere og mer brukervennlig 

terrasseskruemontasje, helt enkelt.
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For bordbredde:

Avstand mellom terrassebord:

Klem fast monteringsverktøyet. Plasser en 
skrue i hvert monteringshull.

1.

Monter skruen med det spesialdesignede 
TX15-bitset. Når bitset stopper mot mon-
teringsverktøyet så er monteringen klar og 
skruen har riktig monteringsdybde.

2.

MONTERINGS- 
ANVISNING:

3.

Tipp verktøyet til siden slik at begge bena 
som klemmer rundt terrassebordet løsner 
samtidig (for å unngå skader på verktøy og 
terrassebord).

4.

Feil frigjøring av verktøyet skaper en stor 
belastning på bena som klemmer rundt 
terrassebordet. Skader på verktøyet og 
terrassebordet kan oppstå.

Varenr. Varetekst         Antall/pkn.

400001   Monteringsverktøy inkl. 1 stk TX15 spesialbits       1

420000   Spesialbits TX15 x 100 mm       2

400010   Distansemal 3, 4, 5 & 6 mm       1

500300   Terrasseskrue skjult A4, 4,8 x 60 mm      250

500301   Terrasseskrue skjult A4, 4,8 x 75 mm      250
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OBS! Ved skjøting av terrassebord legges en ekstra lask/- 
kloss på bjelken der skjøten kommer for å unngå at skruen 
monteres for nær enden.

MFT system for skjult innfesting består av: Forbruk og skruelengde:

Trevirke Skruelengde Skrue m2

28 x 120 mm   60 mm  32 stk cc60

28 x 145 mm   60 mm  27 stk cc60

34 x 145 mm   75 mm  27 stk cc60

FORDI ALT HENGER SAMMEN


