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Uitvulplaatjes, stelplaatjes en verstelbare wiggen 

   

Uitvulplaatjes                               w=44mm  l=55mm  d=dikte 

            

 

Deze uitvulplaatjes zijn ontworpen voor uitvulling en nivellering van houten constructies, 

zowel horizontaal als verticaal, gevelbekleding, plafonds, lambrisering enz.  De “U”-vorm 

maakt het mogelijk ze zo te laten steunen op de schroef zodat u 2 handen vrij heeft. De 

weerhaken zorgen ervoor dat het plaatje goed op zn plek blijft zitten en het “handvatje” kan 

afgebroken worden na plaatsing. 

Deze uitvulplaatjes zijn bestand tegen een belasting van 300kg zonder de minste vervorming. 

Elke dikte heeft een eigen kleur en zijn een assortiment emmer of zakje verkrijgbaar als ook 

in verpakking van 20 stuks per kleur voor evt navulling van emmer of assortimentskoffer. 

 

Stelplaatjes                                      w=22mm  l=95mm  d=dikte 

      

 

Deze stelplaatjes, ofwel platte wiggen of glasblokjes genoemd zijn ontworpen voor snelle 

uitvulling. Bij het plaatsten van glas word voorkomen dat de ruit in aanraking komt met de 

sponning en wordt rondom het glas geplaatst. Maar ook interieurbouwers (keukens), 

tegelzetters en door ieder die in de bouw iets te stellen of uit te vullen heeft. 

Deze stelplaatjes zijn bestand tegen een belasting van 300kg en kunnen gekleefd, gespijkerd 

en vast geschroefd worden. 

Elke dikte heeft een eigen kleur en in een assortimentemmer verkrijgbaar, maar ook in 

verpakkingen van 100 stuks per kleur voor evt navulling van emmer of assortimentskoffer. 

http://www.techwinkel.nl/
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Verstelbare wiggen 

     

De verstelbare wiggen, ofwel bevestigingswiggen zijn speciaal ontworpen voor de plaatsing 

van houten terrassen, parket, verhoogde vloeren en in het bijzonder voor het uitvullen van 

houten balken. Ze kunnen ook gebruikt worden voor de montage van deuren en kozijnen. 

Een nauwkeurige afstelling is perfect mogelijk gemaakt door het zaagtandprofiel waardoor 2 

paar wiggen niet van elkaar af kunnen schuiven. Met 1 paar wiggen kan men razend snel tot 

40mm kan winnen. En met 2 paar zelfs 80mm! 

Deze wiggen kunnen een belasting aan van 600kg en kunnen evt vast gekit, gespijkerd en 

geschroefd worden.

 

Tevens kunt u een degelijke 12 vaks assortimentskoffer bijbestellen zodat u de stelplaatjes, 

uitvulplaatjes en wiggen overzichtelijk kunt opbergen. 

 De tussenschotjes zijn evt te verwijderen waardoor je grotere vakken kunt maken. 

De koffer is stapelbaar en heeft een transparante deksel die goed afsluitbaar is.
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