
TRÄDÄCK UTAN
SYNLIGT MONTAGE

HDS – HIDDEN DECKING SYSTEM

Med HDS – Hidden Decking System, 
monteras trallskruven i sidan av brädan 
vilket ger ett dolt montage. Trädäcket 
får en extra lyxig och fräsch känsla 
som är svår att uppnå med traditionell 
trallskruv. De dolda skruvskallarna gör 
också att trallen blir fri från sprickor 
och stickor som annars kan uppstå vid 
iskruvning. HDS är ett komplett system 
bestående av monteringsverktyg, trall-
skruv och bits.

KOMPLETT SYSTEM FÖR 
DOLT TRALLMONTAGE

SE MONTERINGSFILMEN:

Glöm inte att du kan anpassa din ESSBOX väska 
till HDS Systemet med hjälp av våra skuminlägg. 

TIPS!

Art. nr 4656. Januari 2021.

Upplaga 8.525 ex.
Alla uppgifter ovan anges i enlighet m

ed vid tiden för upprättandet kända fakta och inform
ation. Angivna uppgifter kan kom

m
a att ändras utan vidare notifiering.  

All rådgivning som
 läm

nas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för läm
nad rådgivning. Det är alltid kundens 

ansvar att, på egen risk, besluta om
 val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.

Fritt från sprickoroch stickor.

Snyggt dolt montage 

Lika snabbt som toppskruvat  

Medföljande distanser 3–6 mm  

Fungerar även på tunna reglar 



1. Kläm fast monteringsverktyget. 3. Vinkla skruvdragaren så att batteriet 
inte slår mot trallbrädan, då minskar 
risken för felmontage samt skador på 
monteringsverktyg och bits.

4. Montera med HDS-bits – börja alltid med den yttersta skruven.

2. Placera en skruv i varje monteringshål.

1. 2. 3.

ÅTGÅNGSTABELL & SKRUVLÄNGD

    Trallvirke           Skruvlängd  Skruv/m2

 22 x 95 mm 50 mm 58 st cc 40 

 28 x 120 mm 60 mm 32 st cc 60

 34 x 145 mm 60 mm 28 st cc 60

4.

MONTERINGSANVISNINGAR:

Nyhet!
HDS-verktyget (110-150 mm) har  
uppdaterats med nya distansbrickor 
som gör det enkelt att justera 
avståndet mellan brädorna, 3–6 mm.

OBS! Vid skarvning av trallbrädor: montera en extra regel på  
golvbjälklagen där skarven kommer att hamna. Detta för att 
trallskruven inte ska monteras för nära ändträ.

Rostfri skruv, i A2 och A4, gör att du får ett dolt montage  
oavsett miljö eller storlek på trädäck.

Följ alltid riktlinjerna från din virkesleverantör och Svenskt Trä.mm110 – 150

mm85 – 110


