
SNAPTOGGLE®

När kottlingen inte är på plats! Eller när du vill återmontera och den gamla 
infästningen gått sönder och hålet är för stort.

SNAPTOGGLE Ankare: 

● Enkel
Kan för installeras utan 

● Noggrann
Robust för-installations 
mekanism centrerar metall 
ankaret i ett litet hål, innan 
bulten installeras – bulten 
hänger inte. 

● Snabb
Kan användas med 
skruvdragare – Ankaret snurrar 
inte på baksidan. 

 SNAPTOGGLE Ankare: 

● Kostnads effektiv
Spar minst 6 minuter per 
installation. ”Din 3:e hand” 

● Bekväm
Tillåter montage och demontage 
av detaljerna utan risk för att 
ramla ner på baksidan. 

● Pålitlig
Kommer inte att gå sönder 
eller förstöra väggen ens vid 
vibrationer. 

TOGGLER SNAPTOGGLE Ankare 
resulterar alltid i den lägsta 
installations kostnaden!
TOGGLER SNAPTOGGLE Ankare 
förinstalleras utan bultar och tillåter 
att installationen av detaljen görs med 
skruvdragare. Det innebär att en man 
kan göra hela montaget (istället för 2), 
vilket sparar både tid och pengar. Det 
är som att ha ett par extra händer.

TOGGLER SNAPTOGGLE Ankare 
behöver mindre hål än traditionella 
ankare och den håller dessutom högre 
laster. . M5/M6 använder 13 mm hål 

 Säkra installationer på Sekunden. 

Borra hål. Håll 
metall ankaret 
parallellt med 
plastbanden, för 
in ankaret genom 
hålet.

Drag med en hand 
i ringen så metall 
ankaret ligger an 
mot baksidan. Drag 
plast kragen längs 
banden med andra 
handen tills kragen 
ligger an mot ytan.



och M8/M10 19 mm. Dom skadar inte 
väggen eller bryter igenom den, inte 
ens vid vibrationer. 

Du kan vid varje tillfälle också 
använda en kortare bult än annars.

TOGGLER SNAPTOGGLE Ankare 
är betydligt starkare än gammal 
modiga ”ving ankare”

Alla storlekar finns också i 304 
Rostfritt stål också.

För ytterligare information, tekniska 
data och testresultat se tekniska 
bullentinen och testcertificaten.

SNAPTOGGLE Ankare är tillverkad 
av jungfrulig slagtålig polystyren 
(Banden), jungfrulig nylon 
(Kragen) och zinkpläterad 
kallvalsat stål.

Sätt tummen 
mellan plast 
banden. Tryck 
åt båda sidorna 
så tills banden 
går av slätt mot 
anliggningsytan.

Installera bulten 
genom detaljen 
och drag åt tills det 
den tigthar till mot 
ytan.

 

Utdragsvärden (kg)

TOGGLER SNAPTOGGLE Ankare är BASTA registrerad. 
BASTA-registrering innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna 
egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

http://www.bastaonline.se
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