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Tacs de niló
TAC NILÓ FISCHER SX 5X25 (100UN)
70005 / FISCHER
Tac d´expansió Fischer model SX amb expansió de 4 vies per utilitzar amb
cargol per a fusta i amb cargol rosca aglomerat. Les aplicacions del tac
Fischer SX són múltiples, per a il·luminació, armaris, detectors de
moviment, sòcols, prestatgeries lleugeres, armari amb mirall, bústies,
mobles de televisió, enreixats, volets plegables, instal·lacions de banys i
serveis, etc.
Models
5X25MM
6X30MM
12X60MM
10X50MM
8X40MM
6X30MM

5,57 €

/ caixa

Veure el producte a la web

TACS+CARGOLS+BROCA FISCHER SX 6 T (100UN)
522199 / FISCHER
Caixa d'autoservei Fischer SXT amb tacs de niló de diàmetre 6 mm, cargols
de 4,5x40 mm i broca 6 T. Inclou 100 unitats.

Models

17,67 €

/ caixa

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Tacs

Fustes Esteba
08/01/2023

TAC NILÓ FISCHER S 2 VIES D'EXPANSIÓ (100UN)
50105 / FISCHER
Tac de niló Fischer S de fàcil instal·lació amb 2 vies d'expansió. Fixació per
pressió de l'expansió del niló per utilitzar amb cargol per a fusta i cargol
rosca aglomerat en aplicacions múltiples: quadres, il·luminació, sòcols,
prestatgeries lleugeres, armaris amb mirall, bústies, detectors de moviment,
taulers informatius, rails de cortines, instal·lacions elèctriques, etc.
- Cargols de fusta i aglomerat: 3/4 mm.
Models
5X25MM
6X30MM
4X20MM
7X30MM
10X50MM
8X40MM

4,60 €

/ caixa

Veure el producte a la web

TAC NILÓ FISCHER UX 5 R (100UN)
94722 / FISCHER
El tac universal Fischer model UX és un connector de niló per a tots els
materials de construcció. Es pot utilitzar en instal·lacions de quadres,
il·luminació, sòcols, armaris il·luminats, tovallolers, armaris amb mirall, rails
de cortines, fixacions de lavabos, mobles de televisió, fixacions de
fontaneria i calefacció.
Models
5X30MM
6X35MM
8X50MM

8,54 €

/ caixa

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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TAC FISCHER DUOPOWER 5X25 (100UN)
555005 / FISCHER
Tac Fischer model duopower de dos components per a càrregues superiors
i funcionament intel·ligent (expansió, plegat, nuat) en funció del suport.
duopower ofereix millors sensacions del tac, pots sentir exactament quan el
tac està instal·lat perfectament, i gràcies a la seva reduïda longitud,
s'assegura una fixació ràpida sense perforacions profundes.
Models
5X25MM
6X30MM
10X50MM
8X40MM

6,49 €

/ caixa

Veure el producte a la web

TAC FISCHER DUOPOWER L (100UN)
538240 / FISCHER
Tac Fischer model duopower de dos components per a càrregues superiors
i funcionament intel·ligent (expansió, plegat, nuat) en funció del suport.
duopower ofereix millors sensacions del tac, pots sentir exactament quan el
tac està instal·lat perfectament, i gràcies a la seva reduïda longitud,
s'assegura una fixació ràpida sense perforacions profundes.
Models
6X50MM

16,98 €

/ caixa

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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POT TACS FISCHER DUOPOWER (400UN)
547222 / FISCHER
- Pot de tacs Fischer Duopower amb combinació de dos components de
materials per a un major rendiment.
- Funcions segures per materials massissos (expansió) i perforats o plaques
(bloqueig /nuat).
Característiques del tac Fischer duopower:
- Longitud d'ancoratge curta que permet una fixació ràpida sense una
perforació llarga amb cargols més curts.
- Combinació de components tous i durs que permet un cargolat i parell de
collament òptims.
- Ales d'expansió vermelles que permeten una distribució segura i ofereix
seguretat addicional a la base de niló.
- Cos bàsic fet de niló d'alta qualitat que activa automàticament el principi
funcional òptim per a la fixació permanent i segura, depenent del material
de construcció.
- Vora estreta que impedeix que s'enfonsi en la perforació.

Models
8X40MM
6X30MM

38,37 €

/ unitat

Veure el producte a la web

TAC CLAU FISCHER N 8X100 Z
50357 / FISCHER
El tac clau Fischer model Hammerfix N-S és un connector d'impacte per a
una instal·lació senzilla, ràpida i econòmica utilitzat en múltiples aplicacions
com subestructures fabricades en fusta, connexions de mur o perfils de
guix, grapes per a cables i canonades, cintes perforades, etc.

Models
8X100MM NYLON-ZINCAT
8X120MM NYLON-ZINCAT
10X160MM NYLON-ZINCAT
6X40MM NYLON-ZINCAT
6X60MM NYLON-ZINCAT
8X60MM NYLON-ZINCAT
5X50MM NYLON-ZINCAT
8X80MM NYLON-ZINCAT
5X40MM NYLON-ZINCAT
6X80MM NYLON-ZINCAT

0,51 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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PALANCA DE NILÓ FISCHER DUOTEC 10 (10UN)
541888 / FISCHER
La palanca de niló Fischer model Duotec és un tac de bolcada de fàcil
instal·lació per a càrregues pesades en cartró guix. Duotec de Fischer
s'utilitza en armaris de penjar per cuina, armaris per sala d'estar,
prestatges, armaris, passamans, quadres, miralls, llums, etc.
- Diàmetre cargol: 4,5-5/M5 mm.
Models
10X30MM
10X30MM

13,42 €

/ caixa

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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Tacs per pladur
TAC FISCHER GKM PER PLADUR (100UN)
24556 / FISCHER
Tac metàl·lic Fischer model GKM per pladur fabricat en acer ideal per la
instal·lació de quadres, il·luminació, instal·lacions elèctriques, accessoris de
equipament, etc.
- Gruix mínim de la primera capa de suport: 35 mm.
- Cargol: 4/5 mm.
Models
31MM

60,38 €

/ caixa

Veure el producte a la web

TAC METÀL·LIC FISCHER HM 6X52 S (50UN)
519778 / FISCHER
L'ancoratge metàl·lic Fischer per a cavitats buides model HM-S és una
fixació versàtil amb un cargol de rosca mètrica per a tot tipus de
construccions amb panells.

Models
M6X52MM

47,47 €

/ caixa

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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TAC FISCHER PD 8 S PER PLADUR AMB CARGOL
(50UN)
24772 / FISCHER
El tac Fischer model PD és una fixació d'expansió per ancoratges en guix,
cartró guix i panells de fusta. Fabricat amb tac de niló d'alta qualitat que
s'ajusta a la instal·lació preposicionada, quan el cargol per fusta s'estreny,
el con és empès cap a l'interior del manegot i això fa que s'expandeixi dins
del material de construcció. Es pot col·locar també de forma segura en
cavitats menys profundes.
- Cargol d'aglomerat: 4x40 mm.
- Gruix màxim dels accessoris: 11 mm.

Models
4X40MM

20,74 €

/ caixa

Veure el producte a la web

TAC FISCHER PD 10 S PER PLADUR AMB CARGOL
(50UN)
15936 / FISCHER
El tac Fischer model PD és una fixació d'expansió per ancoratges en guix,
cartró guix i panells de fusta. Fabricat amb tac de niló d'alta qualitat que
s'ajusta a la instal·lació preposicionada, quan el cargol per fusta s'estreny,
el con és empès cap a l'interior del manegot i això fa que s'expandeixi dins
del material de construcció. Es pot col·locar també de forma segura en
cavitats menys profundes.
- Cargol d'aglomerat: 5x40 mm.
- Gruix màxim dels accessoris: 12 mm.

Models
5X40MM

27,72 €

/ caixa

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Tacs

Fustes Esteba
08/01/2023

TAC FISCHER GK PER PLADUR SENSE CARGOL
(100UN)
52389 / FISCHER
Tac fixació per guix fischer model GK fabricat amb niló d'alta qualitat. Al
realitzar la instal·lació, el tac s'enrosca mitjançant l'útil d'inserció GK inclòs
amb un cargolador inhalàmbric de manera que quedi al ras de la superfície
de guix.
- En taulers de fins a 15 mm no cal una perforació preliminar.
- Gruix mínim de la primera capa de suport: 25 mm.
- Gruix màxim de l'accessori: 13 mm.
- cargol: 4,5x35 mm.
- Accionament: PZ2.

Models

45,18 €

/ caixa

Veure el producte a la web

TAC FISCHER GKS PER PLADUR AMB CARGOL
(50UN)
52390 / FISCHER
Fixació per guix Fischer model GK S fabricat amb niló d'alta qualitat. Al
realitzar la instal·lació, el tac s'enrosca mitjançant l'útil d'inserció GK inclòs
amb un cargolador inhalàmbric de manera que quedi al ras de la superfície
de guix.
- En taulers de fins a 15 mm no cal una perforació preliminar.
- Gruix mínim de la primera capa de suport: 25 mm.
- Gruix màxim de l'accessori: 13 mm.
- cargol: 4,5x35 mm.
- Accionament: PZ2.

Models

43,68 €

/ caixa

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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Tacs químics
TAC QUÍMIC CELO RESIFIX EYSF SENSE ESTIRÈ
300EYSF / CELO
Tac químic Celo resifix eysf per a formigó no fisurat i maçoneria que
garanteix càrregues molt elevades gràcies a la seva alta resistència
química. El tac químic Celo resifix eysf permet una instal·lació sense
expansió.
- Homologació CE opció 7 (formigó no fisurat) permet la fixació de varetes
M8 a M24.
- Homologació CE per a maó buit de M8 a M16.

Models
280ML

13,13 €

/ unitat

Veure el producte a la web

BARNILLA TAC QUÍMIC CELO AST
98110RAST / CELO
Barnilla d'acer Celo RESI AST per a la fixació de càrregues pesades en
elements de formigó amb reduïda distància a la vora o entre els ancoratges.
Ideal per a estructures metàl·liques, bigues d'acer, catenàries, torres
elèctriques, etc.

Models
8X110MM
10X130MM
10X170MM
12X160MM

1,65 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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MESCLADOR TAC QUÍMIC MR
9MR / CELO
Mesclador de resina per a cartutx de tac químic ResiFIX que assegura una
barreja òptima dels components químics quan el cartutx s'extreu.

Models

2,98 €

/ unitat

Veure el producte a la web

TAMÍS TAC QUÍMIC APOLO SH
91585SH / CELO
Tamís de plàstic CELO model SH per utilitzar en maó buit, amb vareta
roscada i resina ResiFIX que ens permet assegurar una distribució òptima i
un curat uniforme de la resina.

Models
16MM M10 NILÓ
16MM M8-M12 NILÓ
13MM M6-M8 NILÓ

10,02 €

/ caixa

Veure el producte a la web
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