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CONEXÕES E 
FIXAÇÕES
GAMA 
NUANCES
  

Simpson Strong-Tie® inova e cria uma gama 
de conexões pintadas de preto para montagens 
cada vez mais estéticas. Pérgulas, divisórias, 
alpendres de jardim: as peças da gama 
NUANCES adaptam-se a todas as construções 
de jardim.

www.strongtie.eu
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Gama NUANCES 
para montagens estéticas
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KITS completos - fixações incluídas

Esquadro 
de estrutura

Ref. ABR100PB

Suporte com abas 
exteriores

Ref. SAE200/46/2PB ;
SAE250/46/2PB

Pé de prumo fixo
Ref. PPA100PB

Pé de prumo 
regulável em largura

Ref. PPG60/25PB

Pé de prumo 
quadrado de jardim

Ref. PPJBT70PB ; PPJBT90PB

Pé de prumo quadrado 
para divisórias 
“pronto a fixar” 
Ref. KIT FIX PPJNC70PB ; 

KIT FIX PPJNC90PB

Cabeçote piramidal 
para prumo 
de madeira

Ref. CABOCHON70PB ;
CABOCHON90PB

Esquadro para 
montagem
Ref. EA444/2PB

Pé de prumo 
quadrado de jardim

Ref. AG527PB
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Fixações complementares    
    Parafuso para conexões com cabeça preta - Ref. CSA5.0x35PB-R

 

Fixações complementares  
    FIX PB : 4 pernos de ancoragem + Ø10x78 mm + 4 parafusos de 
conexão Ø10x60 mm  + 4 tampas pretas Ø10
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Pé de prumo 
regulável em altura 

Ref. APB100PB
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NUANCES
Uma nova gama de conexões pintadas de preto

ou

     Aço galvanizado S250GD + Z275 NF EN 10346,
     Acabamento de pintura em pó poliéster para arquitetura 
RAL9005.

Referências relevantes: SAEPB, EA444/2PB, ABR100PB

     Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111
     Primário eletrogalvanizado conforme a norma ISO 2081          
     Acabamento de pintura em pó poliéster para arquitetu-
ra RAL9005.

Referências relevantes: AG527PB, KIT FIX PPJNCPB,  
PPJBTPB, PPG60/25PB, CSAPB

     Estética preta
     Duplo acabamento em zinco e pintura para uma melhor 
resistência ao longo do tempo
     Grande variedade de aplicações possível 
no interior e exterior
     Fixações complementares disponíveis para selar as placas nas 
superfícies de alvenaria ou fixar os prumos de madeira

MATERIAL

VANTAGENS

     Realização de montagens de jardim: divisórias, pér-
gulas, vedações, alpendres, caramanchões, telheiros, 
barreiras, canteiros…
     Montagens estéticas no interior: vigamentos visíveis, 
prateleiras, bibliotecas…

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO



www.strongtie.eu | +33 2 51 28 44 00

SIMPSON STRONG-TIE
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85400 Sainte Gemme La Plaine
França
Tel : + 33 2 51 28 44 00
Fax : + 33 2 51 28 44 01
commercial@strongtie.com
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Entre diretamente em contacto connosco pelo n.º
+ 33 2.51.28.44.00 
Solicite uma recomendação técnica ao nosso serviço de fabrico por medida, que 
estudará o seu projeto, bem como a viabilidade da sua realização.

O serviço e a experiência dis-
poníveis 24/24h com apenas 
um clique!

• ferramenta de ajuda à seleção,
• fichas técnicas,
• vídeos de instalação,,
• catálogos disponíveis para transferir...

Visite o nosso site em  www.strongtie.eu...

...e nas redes sociais!
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