
Geïntegreerde instelhulp voor snelle en
eenvoudige installatie van gevelpanelen 

  Center
 Point
 System



 Het nieuwe Center Point System 
Perfect geplaatst zonder voorboren 

Met het nieuwe Center Point System is de installatie van geventileerde 
gevels supereenvoudig. De voorgemonteerde centreerhuls, boorpunt en 
speciale schroefdraadgeometrie zorgen voor een perfecte positionering 
van de bevestiger op de gevelplaat. Dankzij de gepatenteerde schroef-
draad wordt de bevestiger beschermd tegen mogelijke overdraai-proble-
men, wat resulteert in een zekere installatie.

Schroefkop
• Beschikbaar in alle kleuren
• Voorkomt krassen op het paneeloppervlak

Dubbel-start draad
• Zorgt voor een ideale uitlijning van de 

bevestiger naar het paneel
• Voorkomt dat de bevestiger losdraait

Centreerhuls
• Centreert de bevestiger perfect in het gat
• Laat geen restmateriaal achter in de boorgat

Gereduceerde draad
• Staat overdraaien en het gebruik van 

draadloze slagschroevendraaiers toe

Geoptimaliseerde bit
• Bit grijpt beter aan op bevestiger
• Optimale begeleiding tijdens installatie

Boorpunt
• Grijpt direct aan en boort moeiteloos 

door het aluminium profiel
• Ook verkrijgbaar als bimetaal-versie 

voor stalen onderconstructies



 Compleet gepatenteerd systeem 
Twee keer zo snel als voorheen
Perfect geplaatst in één stap
Eenvoudiger wordt het niet: dankzij de nieuwe centreerhuls
en de vele voordelen van de bevestigers, is de installatie van 
de gevelpanelen altijd correct de eerste keer.
Het bevestigen gaat snel, in één stap en zonder speciaal 
gereedschap. U bespaart tijd en vermijdt problemen door 
slecht aangedraaide bevestigingsmiddelen.

Voor mooie, duurzame gevels 
Gevelpanelen zetten uit en krimpen onder invloed van temperatuur-
schommelingen. Dit kan leiden tot lelijke beschadigingen rondom 
de bevestigers, welke kostbaar zijn om te herstellen. Het Center 
Point System voorkomt deze schade op twee manieren: ten eerste 
blijft er geen materiaal van de centreerhuls achter in het boorgat, 
waardoor volledige uitzetting en krimp kan plaatsvinden. Ten 
tweede zorgt de conische vorm van de kop ervoor dat de panelen 
niet bekrast raken door beweging.

Ongelooflijk snel
Met het nieuwe Center Point System werk je meer dan twee 
keer zo snel als met een conventionele gevelklinknagel. 

1. Bevestiger positioneren met voor-gemonteerde centreerhuls

2. Installeer de bevestiger  waardoor de centreerhuls uit elkaar 
springt

3. De centreerhuls laat geen restmateriaal achter in het boorgat

4. Perfecte uitlijning maakt volledig uitzetten en samentrekken bnl.sfs.com



Bevestiger

Beschrijving Paneeldikte 
 (mm)

Voorge-
boord gat in 

paneel Ø 

Klembereik  
(mm)

Aluminiumdikte  
(mm)

Staaldikte 
(mm)

SDA4-D15-CS10/6-5,8x23-A4 6,0 10,0 7,8–9,0 1,8–3,0 –

SDA4-D15-CS10/8-5,8x27-A4 8,0 10,0 9,8–11,0 1,8–3,0 –

SDA4-D15-CS10/10-5,8x31-A4 10,0 10,0 11,8–13,0 1,8–3,0 –

SDA4-D15-CS10/13-5,8x31-A4 12,0–13,0 10,0 13,8–16,0 1,8–3,0 –

SX4-D15-CS10/6-5,8x23-A4 6,0 10,0 7,8–9,0 1,8–3,0 1,8–2,0

SX4-D15-CS10/8-5,8x27-A4 8,0 10,0 9,8–11,0 1,8–3,0 1,8–2,0

SX4-D15-CS10/10-5,8x31-A4 10,0 10,0 11,8–13,0 1,8–3,0 1,8–2,0

SX4-D15-CS10/13-5,8x31-A4 12,0–13,0 10,0 13,8–16,0 1,8–3,0 1,8–2,0

De bevestigers worden geleverd met een passende bit.



Accessoires

Beschrijving Toepassing

FP-S-10.0x6-6.0 Vastpunthuls in roestvrijstaal A2

GP-S-10.0×6-6.0 Glijpunthuls in roestvrijstaal A2

GP-H-10,0-CPS Slag instrument voor uitlijnen en bevestigen van de glijpunthuls

VHM-10.0×80 Voor voorboren van de gevelpanelen  Ø10.0 mm

T25P-25-HEX-¼" Bit

Bit houder ZA¼" Universal bit holder
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Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten 
alle specificaties en berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd 
persoon en moeten de lokale voorschriften in acht worden genomen. Dit document is 
onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te 
brengen.

SFS Benelux
Divisie Constructie
Grasbeemd 14
5705 DG Helmond
Nederland 
 
T +31 (0)492 597414
bnl.info@sfs.com
bnl.sfs.com


