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KREG CONCEALED HINGE JIG

€32,99 (excl. BTW)
De Kreg Concealed Hinge Jig is een speciale boormal voor het eenvoudig plaatsen van verdekte
(keuken)kastscharnieren. Met deze boormal kunt u snel herhaaldelijk gaten boren voor potscharnieren
(ook wel euroscharnieren genoemd). De boormal heeft een nauwkeurige positionering van het scharnier
door middel van indexlabels.
Bij de mal wordt standaard een boor met een hardmetalen punt en een diameter van 35 mm geleverd.
SKU: KRE-KHI-HINGE-INT
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De Kreg Concealed Hinge Jig is een speciale boormal voor het eenvoudig plaatsen van verdekte
(keuken)kastscharnieren. De plaatsing van deze scharnieren vergt precisie, anders kijkt u jarenlang tegen
scheefhangende (keuken)kastjes aan.
Met deze boormal kunt u snel herhaaldelijk gaten boren voor potscharnieren (ook wel euroscharnieren
genoemd). De boormal heeft een nauwkeurige positionering van het scharnier door middel van indexlabels.
De potboor loopt in een schacht en het gat is dus altijd recht en de diepteaanslag zorgt ervoor dat altijd de
gewenste diepte geboord wordt. 2 instelbare nokken zorgen voor de correcte oﬀset van de scharnier.
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Bij de mal wordt standaard een boor met een diameter van 35 mm geleverd.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
Speciale boormal voor verdekte kastscharnieren
Nauwkeurige positionering van het scharnier door indexlabels
Boor 35 mm meegeleverd

STANDAARD UITRUSTING
Boormal, boor met diameter 35 mm, boorgeleider, stopring, inbussleutel, dop

MERK

Kreg
Kreg Tool Company begon allemaal met een keukenkast en een vraag: "Hoe bevestig je een frontframe aan een
kast zodat de verbinding aan het zicht kan worden onttrokken?" Het antwoord veranderde de manier waarop
duizenden houtbewerkers houtverbindingen maken. Sinds ons bescheiden begin als een familiebedrijf in 1989,
is de naam Kreg synoniem geworden voor schrijnwerk in zakformaat. Houtbewerkers van alle
vaardigheidsniveaus vertrouwen keer op keer op onze producten.

DOWNLOADS
Geen downloads beschikbaar.
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