


H τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο δουλειάς σας, κάνοντας την πιο εύκολη, 
πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική. Μια ματιά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της βίδας με 

τεχνολογία STARTECH που η εταιρία μας φέρνει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, θα 
σας πείσει για τη λειτουργικότητά της. Έχει σχεδιαστεί μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για 

να καλύψει και τον πιο απαιτητικό τεχνίτη. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα. Εμπιστευθείτε 
την πιο έμπειρη ομάδα επαγγελματιών. Την ομάδα που είκοσι πέντε χρόνια πρωτοπορεί, 

όχι μόνο με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της, αλλά και την αφοσίωση της σε εσάς, τους 
συνεργάτες της και σας παρέχει προϊόντα πρώτης γραμμής με εξειδικευμένη υποστήριξη.

Η ομάδα μας έχει την εμπειρία και την κατάρτιση για 
να δώσει λύσεις αποτελεσματικές, με την καλύτερη 

σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Το όνομά μας είναι 
συνώνυμο της άμεσης εξυπηρέτησης.

Εγγύηση είναι η εικοσαπενταετής πείρα μας 
και όπλο μας οι αυστηρές προδιαγραφές μας. 

Ελέγχουμε σχολαστικά και σε πραγματικές συνθήκες. 
Δοκιμάζουμε την ταχύτητα εισαγωγής, το βάθος 

επίστρωσης, το ταίριασμα εσοχής, την επιτάχυνση 
διάβρωσης. Εξετάζουμε όλες τις λεπτομέρειες που 

μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες στην καθημερινότητα 
της δουλειάς.

Βρισκόμαστε κοντά στον επαγγελματία και τις ανάγκες 
του. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του και του δίνουμε τη 
δυνατότητα να απλοποιήσει τις συναλλαγές του και να 

επιλέξει τη σταθερή λύση ενός προμηθευτή.

Η διασφάλιση ποιότητας είναι η υψηλότερη 
προτεραιότητα μας σε συνδυασμό με την δέσμευση 
στην ποιότητα των κατασκευαστών μας, από τους 

οποίους λαμβάνουμε αποκλειστικά με ευρεσιτεχνία 
προστατευμένα προϊόντα.

Σας συστήνουμε την τεχνολογία STARTECH

Απόθεμα γνώσης

Έλεγχος

Πιστοποιητικά Πατέντες Ποιοτικός Έλεγχος

Μακροχρόνια συνεργασία

Πατενταρισμένα προϊόντα 
αποκλειστικά από εμάς

Νέο πρωτοποριακό
σύστημα βιδώματος

Νοβοπανόβιδα πολύ υψηλής τεχνολογίας 
και ποιότητας. Ταχύτατη και αξιόπιστη 

συναρμολόγηση σε λιγότερο χρόνο, 
χωρίς κόπο. Φρέζα χωρίς την χρήση 

φρεζοτρύπανου, δημιουργώντας τέλειο 
οπτικό αποτέλεσμα.

Νοβοπανόβιδα πολύ υψηλής τεχνολογίας 
και ποιότητας. Ταχύτατη και αξιόπιστη 

συναρμολόγηση σε λιγότερο χρόνο, 
χωρίς κόπο. Φρέζα χωρίς την χρήση 

φρεζοτρύπανου, δημιουργώντας τέλειο 
οπτικό αποτέλεσμα.

Βίδες ξύλου οι οποίες έχουν εξελιχθεί 
για να αντικαταστήσουν τα στρίφωνια και 

να σας δώσουν λύσεις στα προβλήματα 
συναρμολόγησης των ξύλων. Επιτυγχάνει 
ισχυρότατη σύσφιξη, αξιόπιστη στερέωση, 
ανθεκτική συγκράτηση, ολοκληρώνοντας 

την ξύλινη κατασκευή σας σε πολύ 
λιγότερο χρόνο.

Οι βίδες ξύλου ροδέλας αν και δεν είναι 
τεχνολογίας STARTECH έχουν ειδικά 

σχεδιαστεί για να αντικαταστήσουν τα 
στριφώνια ιρίδιο, με πάχος Ø8 και μήκος 

40, 60, 80 mm.Επιτυγχάνει ισχυρότατη 
σύσφιξη, αξιόπιστη στερέωση.

Ειδικά σχεδιασμένη για ξύλινα 
πατώματα εξωτερικού χώρου, με ειδική 

αντιδιαβρωτική προστασία λύνει τα 
προβλήματα σκουριάς και φθοράς ακόμα 

και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Βίδα σχεδιασμένη για συναρμολόγηση 
ξύλινων πατωμάτων εσωτερικού χώρου. 

Αποχαιρετήστε τα καρφιά και λύστε 
παγιωμένα προβλήματα στερέωσης όπως 

χαλάρωμα καρφιών, τριξίματα κ.α.

Υψηλής απόδοσης βίδα στερέωσης που 
προσφέρει αξιόπιστες και ανθεκτικές 

στερεώσεις με μεγάλη δύναμη 
συγκράτησης. Κερδίστε χρόνο βιδώνοντας 

κατευθείαν, σε προτρυπημένη τρύπα, 
χωρίς την χρήση πλαστικών βυσμάτων.

Το βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας “STARTECH” 
από την FSCO είναι η ευρεσιτεχνία των τροχισμένων 

οδοντώσεων του σπειρώματος σε σχήμα αστεριού με 
αποτέλεσμα τα εξής.

Χωρίς προτρύπημα
δεν ανοίγει το ξύλο

50% γρηγορότερη 
διείσδυση

50% λιγότερος χρόνος

50% λιγότερη ροπή 
βιδώματος



Το βασικό χαρακτηριστικό της νοβοπανόβιδας με τεχνολογία 
STARTECH είναι η ευρεσιτεχνία των τροχισμένων 
οδοντώσεων του σπειρώματος σε σχήμα Αστεριού.

Χωρίς προτρύπημα, δεν ανοίγει το ξύλο
50% γρηγορότερη διείσδυση
40% λιγότερη ροπή βιδώματος
50% λιγότερος χρόνος συναρμολόγησης
Δεν κόβεται το κεφάλι
Φρέζα χωρίς τη χρήση φρεζοτρύπανου
Τέλειο οπτικό αποτέλεσμα
Απόλυτο κράτημα στο βίδωμα
Πολύ περισσότερα βιδώματα ανά φόρτιση 
μπαταρίας
Άμεσο άρπαγμα, γρήγορη εκκίνηση
Βίδωμα χωρίς ολίσθηση
Ταχύτατη και τέλεια διείσδυση χωρίς 
φουσκώματα
Ανθεκτικές και αξιόπιστες συναρμολογήσεις
Ισχυρότατη σύσφιξη
Αποτελεσματική αντοχή σε εξωτερική χρήση
Μεγάλη ανοχή στις κινήσεις των ξύλων Με την καινοτομία της τεχνολογίας STARTECH επιτυγχάνεται 

γρηγορότερη διείσδυση με λιγότερη ροπή βιδώματος και παράλληλα 
μειώνοντας το χρόνο συναρμολόγησης, καθιστώντας την εργασία πιο 
εύκολη.

KAINOTOMIA

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

40% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΡΟΠΗ - 50% 
ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΖΑ
Ιδανική για την συναρμολόγηση 

ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ.

ME ΦΡΕΖΑ
Ιδανική για την 

συναρμολόγηση ΞΥΛΟΥ.

Οι νοβοπανόβιδες STARTECH TORX της 
FSCO διαθέτουν πολύ υψηλή τεχνολογία 
και ποιότητα. Ταχύτατη και αξιόπιστη 
συναρμολόγηση σε λιγότερο χρόνο, χωρίς 
κόπο. Φρέζα χωρίς την χρήση φρεζοτρύπανου, 
δημιουργώντας τέλειο οπτικό αποτέλεσμα.

Η νοβοπανόβιδα STARTECH TORX της FSCO εκμηδενίζει 
την πιθανότητα ρωγμής και δεν απαιτείται πλέον το 

άνοιγμα τρύπας πριν το βίδωμα, ολοκληρώνοντας την 
κατασκευή σας ταχύτατα, αποδοτικά, περιορίζοντας την 

κόπωσή σας. Επιτυγχάνει δε ισχυρότατη σύσφιξη και 
ανθεκτική συγκράτηση.

Η αιχμηρή μύτη και η κοπτική ακμή της νοβοπανόβιδας 
STARTECH TORX της FSCO επιτυγχάνει άμεσο άρπαγμα 

και γρήγορη εκκίνηση στο βίδωμα, διεισδύοντας ταχύτατα 
χωρίς φουσκώματα σε μελαμίνη, νοβοπάν, MDF, σκληρά και 

μαλακά ξύλα.

Η ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης της νοβοπανόβιδας 
STARTECH TORX της FSCO με την ανθεκτική επικάλυψη, 

προσδίδουν ελαστικότητα στρέψης με υψηλή γωνία 
κάμψης, σε συνδυασμό δε με τη σκληρότητα του 

σπειρώματος και του σκληρού πυρήνα συντελούν στην 
μεγάλη αντοχή στις δυνάμεις που ασκούνται κατά το 

βίδωμα και την κάνουν άθραυστη.

Έγχρωμο, σκληρό και πρακτικό κουτί 
συσκευασίας με πληροφορίες για 
το προϊόν και δωρεάν μύτη TORX σε 
κάθε κουτί.

Οι κοπτικές ραβδώσεις της νοβοπανόβιδας STARTECH 
TORX της FSCO κάτω από το κεφάλι εξασφαλίζουν 

καθαρή και επίπεδη φρέζα, αποτρέποντας τα σκισίματα, 
σπασίματα, βαθουλώματα, κρακελαρίσματα και μασήματα 

δημιουργώντας ένα τέλειο οπτικό αποτέλεσμα για 
την κατασκευή σας σε λιγότερο χρόνο, χωρίς κόπο και 

μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Ακόμη και η καλύτερη νοβοπανόβιδα δεν είναι αποτελεσματική εάν η δύναμη ροπής 
της δεν μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά. Η STARTECH TORX της FSCO 
έχει μια τεχνολογικά βελτιωμένη κεφαλή με γεωμετρία εσοχών. Ο καινοτόμος 
σχεδιασμός της κεφαλής σε συνδυασμό με την ακρίβεια του προσφέρουν 
πλέον τέλεια εφαρμογή μύτης κατσαβιδιού και κεφαλής της νοβοπανόβιδας, 
εκμηδενίζοντας τις απώλειες δύναμης με αποτέλεσμα βιδώματα χωρίς κλωτσίματα, 
πολλαπλασιάζοντας την διάρκεια ζωής της μύτης.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΑ

ΔΕΝ ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΦΡΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΟΥ

TORX: TO ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΔΩΜΑ
ΠΑΧΟΣ

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

ΜΗΚΟΣ

30 έως 50 mm

30 έως 80 mm

40 έως 70 mm

40 έως 120 mm

50 έως 200 mm



Το βασικό χαρακτηριστικό της νοβοπανόβιδας με τεχνολογία 
STARTECH είναι η ευρεσιτεχνία των τροχισμένων 
οδοντώσεων του σπειρώματος σε σχήμα Αστεριού.

Χωρίς προτρύπημα, δεν ανοίγει το ξύλο
50% γρηγορότερη διείσδυση
40% λιγότερη ροπή βιδώματος
50% λιγότερος χρόνος συναρμολόγησης
Δεν κόβεται το κεφάλι
Πολύ περισσότερα βιδώματα ανά φόρτιση 
μπαταρίας
Άμεσο άρπαγμα, γρήγορη εκκίνηση
Βίδωμα χωρίς ολίσθηση
Ταχύτατη και τέλεια διείσδυση χωρίς 
φουσκώματα
Ανθεκτικές και αξιόπιστες συναρμολογήσεις
Ισχυρότατη σύσφιξη
Αποτελεσματική αντοχή σε εξωτερική χρήση
Μεγάλη ανοχή στις κινήσεις των ξύλων

Με την καινοτομία της τεχνολογίας STARTECH επιτυγχάνεται 
γρηγορότερη διείσδυση με λιγότερη ροπή βιδώματος και παράλληλα 
μειώνοντας το χρόνο συναρμολόγησης, καθιστώντας την εργασία πιο 
εύκολη.

KAINOTOMIA

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

40% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΡΟΠΗ - 50% 
ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΖΑ
Ιδανική για την συναρμολόγηση 

ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ.

ME ΦΡΕΖΑ
Ιδανική για την 

συναρμολόγηση ΞΥΛΟΥ.

Οι νοβοπανόβιδες STARTECH POZI της 
FSCO διαθέτουν πολύ υψηλή τεχνολογία 
και ποιότητα. Ταχύτατη και αξιόπιστη 
συναρμολόγηση σε λιγότερο χρόνο, χωρίς 
κόπο. Φρέζα χωρίς την χρήση φρεζοτρύπανου, 
δημιουργώντας τέλειο οπτικό αποτέλεσμα.

Η νοβοπανόβιδα STARTECH POZI της FSCO εκμηδενίζει 
την πιθανότητα ρωγμής και δεν απαιτείται πλέον το 

άνοιγμα τρύπας πριν το βίδωμα, ολοκληρώνοντας την 
κατασκευή σας ταχύτατα, αποδοτικά, περιορίζοντας την 

κόπωσή σας

Η αιχμηρή μύτη και η κοπτική ακμή της νοβοπανόβιδας 
STARTECH POZI της FSCO επιτυγχάνει άμεσο άρπαγμα 

και γρήγορη εκκίνηση στο βίδωμα, διεισδύοντας ταχύτατα 
χωρίς φουσκώματα σε μελαμίνη, νοβοπάν, MDF, σκληρά και 

μαλακά ξύλα.

Η ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης της νοβοπανόβιδας 
STARTECH POZI της FSCO με την ανθεκτική επικάλυψη, 

προσδίδουν ελαστικότητα στρέψης με υψηλή γωνία 
κάμψης, σε συνδυασμό δε με τη σκληρότητα του 

σπειρώματος και του σκληρού πυρήνα συντελούν στην 
μεγάλη αντοχή στις δυνάμεις που ασκούνται κατά το 

βίδωμα και την κάνουν άθραυστη.

Έγχρωμο, σκληρό και πρακτικό κουτί 
συσκευασίας με πληροφορίες για το 
προϊόν.

Οι κοπτικές ραβδώσεις της νοβοπανόβιδας 
STARTECH POZI της FSCO κάτω από το κεφάλι 

εξασφαλίζουν καθαρή και επίπεδη φρέζα, αποτρέποντας 
τα σκισίματα, σπασίματα, βαθουλώματα, κρακελαρίσματα 

και μασήματα δημιουργώντας ένα τέλειο οπτικό 
αποτέλεσμα για την κατασκευή σας σε λιγότερο χρόνο, 

χωρίς κόπο και μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Η εσοχή POZIDRIVE της νοβοπανόβιδας STARTECH 
POZI της FSCO με την διπλή χωνευτή κεφαλή βελτιώνει 
αισθητά την εφαρμογή μύτης κατσαβιδιού και της 
κεφαλής της νοβοπανόβιδας.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΑ

ΔΕΝ ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΦΡΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΟΥ

POZIDRIVE: Η ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΔΩΜΑ

ΠΑΧΟΣ

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ΜΗΚΟΣ

10 έως 20 mm

12 έως 40 mm

12 έως 50 mm

16 έως 80 mm

20 έως 70 mm

20 έως 180 mm



Το βασικό χαρακτηριστικό της βίδας ξύλου τεχνολογίας 
STARTECH είναι η ευρεσιτεχνία των τροχισμένων 
οδοντώσεων του σπειρώματος σε σχήμα Αστεριού.

Χωρίς προτρύπημα, δεν ανοίγει το ξύλο
50% γρηγορότερη διείσδυση
40% λιγότερη ροπή βιδώματος
50% λιγότερος χρόνος συναρμολόγησης
Δεν κόβεται το κεφάλι
Φρέζα χωρίς τη χρήση φρεζοτρύπανου
Τέλειο οπτικό αποτέλεσμα
Απόλυτο κράτημα στο βίδωμα
Πολύ περισσότερα βιδώματα ανά φόρτιση 
μπαταρίας
Άμεσο άρπαγμα, γρήγορη εκκίνηση
Βίδωμα χωρίς ολίσθηση
Ταχύτατη και τέλεια διείσδυση χωρίς 
φουσκώματα
Ανθεκτικές και αξιόπιστες συναρμολογήσεις
Ισχυρότατη σύσφιξη
Αποτελεσματική αντοχή σε εξωτερική χρήση
Μεγάλη ανοχή στις κινήσεις των ξύλων Με την καινοτομία της τεχνολογίας STARTECH επιτυγχάνεται 

γρηγορότερη διείσδυση με λιγότερη ροπή βιδώματος και παράλληλα 
μειώνοντας το χρόνο συναρμολόγησης, καθιστώντας την εργασία πιο 
εύκολη.

KAINOTOMIA

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

40% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΡΟΠΗ - 50% 
ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Βίδες ξύλου STARTECH WOOD της FSCO οι 
οποίες έχουν εξελιχθεί για να αντικαταστήσουν 
τα στρίφωνια και να σας δώσουν λύσεις στα προ-
βλήματα συναρμολόγησης των ξύλων. Επιτυγχάνει 
ισχυρότατη σύσφιξη, αξιόπιστη στερέωση, 
ανθεκτική συγκράτηση, ολοκληρώνοντας την 
ξύλινη κατασκευή σας σε πολύ λιγότερο χρόνο.

Ξύλινες στέγες, πέργκολες, παιδικές 
χαρές, ξύλινες κατασκευές κ.λπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το σύστημα STARTECH συνεργαζόμενο 
με το ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο 

σπείρωμα και την διαγώνια τομή 
στη μύτη της βίδας, ελαχιστοποιούν 
την πιθανότητα να ανοίξει το ξύλο 
σε βιδώματα χωρίς προτρύπημα, 

ολοκληρώνοντας την κατασκευή σας 
ταχύτατα, αποδοτικά, περιορίζοντας 

την κόπωσή σας. Επιτυγχάνει 
ισχυρότατη σύσφιξη και ανθεκτική 

συγκράτηση στην συναρμολόγηση και 
στερέωση των ξύλων.

Η αιχμηρή μύτη με την Διαγώνια 
Βαθειά Τομή (Τ17) της βίδας 

ξύλου STARTECH WOOD της FSCO 
επιτυγχάνουν γρήγορη εκκίνηση στο 

βίδωμα, διεισδύοντας άμεσα και 
ταχύτατα σε μαλακά και σκληρά ξύλα 

χωρίς φουσκώματα.

Διατίθεται και με κωνική ροδέλα για 
να ισορροπήσει την κατανομή φορτίου 
αποτρέποντας την βύθιση της κεφαλής 

της βίδας στο ξύλο.
* Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία.

Το οδοντωτό δεξιόστροφο κοπτικό τμήμα της βίδας ξύλου 
STARTECH WOOD της FSCO ρασπάρει την τρύπα στο ξύλο, 
επιταχύνοντας την διείσδυση της βίδας μετά την είσοδό της 
στο ξύλο, μειώνοντας την ροπή βιδώματος.

Η βίδα ξύλου STARTECH WOOD της FSCO με το μερικό 
σπείρωμα βελτιώνει την σύσφιξη των ξύλων και εξαφανίζει 

το πέταγμα, που μία βίδα ολικού σπειρώματος τείνει να 
χωρίσει τα συνδεόμενα ξύλα.

Έγχρωμο, σκληρό και πρακτικό κουτί 
συσκευασίας με πληροφορίες για 
το προϊόν και δωρεάν μύτη TORX σε 
κάθε κουτί.

Οι κοπτικές ραβδώσεις της 
βίδας ξύλων STARTECH WOOD 
της FSCO κάτω από το κεφάλι 

εξασφαλίζουν καθαρή και επίπεδη 
φρέζα αποτρέποντας τα σκισίματα, 
τα βαθουλώματα και τα μασήματα, 
δημιουργώντας ένα τέλειο οπτικό 

αποτέλεσμα για την κατασκευή σας 
σε λιγότερο χρόνο, χωρίς κόπο και 

μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Η STARTECH WOOD της FSCO έχει μία τεχνολογικά βελτιωμένη κεφαλή με 
γεωμετρία εσοχών. Ο καινοτόμος σχεδιασμός της κεφαλής σε συνδυασμό με την 
ακρίβεια του TORX, προσφέρουν τέλεια εφαρμογή μύτης κατσαβιδιού και κεφαλής 
της βίδας, εκμηδενίζοντας τις απώλειες δύναμης με αποτέλεσμα βιδώματα χωρίς 
κλωτσίματα, πολλαπλασιάζοντας την διάρκεια ζωής της μύτης. Το μήκος της βίδας 
είναι σημειωμένο στην κεφαλή της για την εύκολη αναγνώρισή του.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΚΩΝΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ*

ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΦΡΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΟΥ

TORX: TO ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΔΩΜΑ
ΠΑΧΟΣ

6.0

8.0

10

ΜΗΚΟΣ

140 έως 200 mm

80 έως 300 mm

100 έως 400 mm



Τα βασικά χαρακτηριστικά της βίδας STARTECH ΗΟΒΟ COAT ΡΟΔΕΛΑΣ 
της FSCO είναι το μεγάλο κεφάλι Ø 21, η ειδική αντιδιαβρωτική προ-
στασία της, η διαγώνια βαθειά τομή μύτης (Τ17) και τα δεξιόστροφα 
ελικοειδή κοπτικά σε όλο το μήκος του σπειρώματος της βίδας.

Αντιδιαβρωτική προστασία 500h salt test
Χωρίς προτρύπημα, ελάχιστη πιθανότητα να 
ανοίξει το ξύλο
Μεγάλο κεφάλι Ø 21
Γρηγορότερη διείσδυση
Λιγότερη ροπή βιδώματος
Λιγότερος χρόνος συναρμολόγησης
Απόλυτο κράτημα στο βίδωμα
Πολύ περισσότερα βιδώματα ανά φόρτιση 
μπαταρίας
Γρήγορη εκκίνηση
Διείσδυση χωρίς φουσκώματα
Βίδωμα χωρίς ολίσθηση
Τέλειο οπτικό αποτέλεσμα
Ανθεκτικές και αξιόπιστες συναρμολογήσεις 
και στερεώσεις
Ισχυρότατη σύσφιξη και συγκράτηση
Μεγάλη ανοχή στις κινήσεις των ξύλων

KAINOTOMIA

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η βίδα ξύλου STARTECH ΗΟΒΟ COAT ΡΟΔΕΛΑΣ της 
FSCO ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να ανοίξει το ξύλο 
σε βιδώματα χωρίς προτρύπημα, ολοκληρώνοντας την 

κατασκευή σας ταχύτατα, αποδοτικά, περιορίζοντας την 
κόπωσή σας.

Η αιχμηρή μύτη με την διαγώνια βαθειά τομή της βίδας 
ξύλου STARTECH ΗΟΒΟ COAT ΡΟΔΕΛΑΣ της FSCO 

επιτυγχάνει γρήγορη εκκίνηση στο βίδωμα, διεισδύοντας 
άμεσα και ταχύτατα σε μαλακά και σκληρά ξύλα.

Το μεγάλο κεφάλι της βίδας ξύλου STARTECH ΗΟΒΟ 
COAT ΡΟΔΕΛΑΣ της FSCO έρχεται σε απόλυτη επαφή με 
τις μεταλλικές γωνίες σύνδεσης και τις βάσεις στήριξης, 

καταλαμβάνοντας μεγάλη επιφάνεια, με αποτέλεσμα 
ισχυρότατη σύσφιξη, ανθεκτική συγκράτηση. Αξιόπιστες 
στερεώσεις κολωνών και δοκών. Χρησιμοποιώντας τις 

βίδες ξύλου STARTECH ΗΟΒΟ COAT ΡΟΔΕΛΑΣ της FSCO 
δημιουργείτε ένα τέλειο οπτικό αποτέλεσμα για την 

κατασκευή σας, σε λιγότερο χρόνο, χωρίς κόπο και με 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Έγχρωμο, σκληρό και πρακτικό κουτί 
συσκευασίας με πληροφορίες για το 
προϊόν.

Η βίδα ξύλου STARTECH ΗΟΒΟ COAT ΡΟΔΕΛΑΣ της FSCO 
έχει ειδική αντισκωριακή επικάλυψη για μακροχρόνια 

προστασία από τη διάβρωση, ακόμη και σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (test 500 ωρών σε σπρέι άλατος).

Ακόμη και η καλύτερη νοβοπανόβιδα δεν είναι αποτελεσματική εάν η δύναμη ροπής 
της δεν μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά. Η STARTECH TORX της FSCO 
έχει μια τεχνολογικά βελτιωμένη κεφαλή με γεωμετρία εσοχών. Ο καινοτόμος 
σχεδιασμός της κεφαλής σε συνδυασμό με την ακρίβεια του προσφέρουν 
πλέον τέλεια εφαρμογή μύτης κατσαβιδιού και κεφαλής της νοβοπανόβιδας, 
εκμηδενίζοντας τις απώλειες δύναμης με αποτέλεσμα βιδώματα χωρίς κλωτσίματα, 
πολλαπλασιάζοντας την διάρκεια ζωής της μύτης.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ Ø 21

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

TORX: TO ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΔΩΜΑ
ΠΑΧΟΣ

8.0 *

ΜΗΚΟΣ

40 έως 80 *

* Ασημί και Μαύρες

Οι βίδες ξύλου STARTECH ΗΟΒΟ COAT ΡΟΔΕΛΑΣ
της FSCO έχουν εξελιχθεί για να αντικαταστήσουν
τα παραδοσιακά στριφώνια και να λύσουν τα μόνι-
μα τεχνικά προβλήματα συναρμολόγησης δοκών 
με μεταλλικές γωνίες σύνδεσης, κολωνών με βάσεις
στήριξης, αλλά και τα προβλήματα σκουριάς και 
φθοράς με την ειδική αντιδιαβρωτική τους 
επικάλυψη.

Δημιουργήθηκαν για να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά 
στριφώνια και να λύσουν μόνιμα τεχνικά προβλήματα 

συναρμολόγησης δοκών με μεταλλικές γωνίες σύνδεσης, κολωνών 
με βάσεις στήριξης, σε πέργολες, στέγαστρα, φράχτες κ.λ.π.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Τα βασικά χαρακτηριστικά της βίδας πατωμάτων με τεχνολογία 
STARTECH είναι η ευρεσιτεχνία των τροχισμένων οδοντώσεων 
του σπειρώματος σε σχήμα Αστεριού και η αντιδιαβρωτική 
προστασία της 1000h salt test.

Αντιδιαβρωτική προστασία 1000h salt test
Χωρίς προτρύπημα, δεν ανοίγει το ξύλο
Γρηγορότερη διείσδυση
Λιγότερη ροπή βιδώματος
Λιγότερος χρόνος συναρμολόγησης
Δεν κόβεται το κεφάλι
Φρέζα χωρίς τη χρήση φρεζοτρύπανου
Τέλειο οπτικό αποτέλεσμα
Απόλυτο κράτημα στο βίδωμα
Πολύ περισσότερα βιδώματα ανά φόρτιση 
μπαταρίας
Διείσδυση χωρίς φουσκώματα
Βίδωμα χωρίς ολίσθηση
Ανθεκτικές και αξιόπιστες συναρμολογήσεις
Ισχυρότατη σύσφιξη και συγκράτηση
Μεγάλη ανοχή στις κινήσεις των ξύλων

KAINOTOMIA

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι βίδες πατωμάτων εξωτερικού χώρου 
STARTECH FLOOR COAT της FSCO με την 
ειδική αντιδιαβρωτική επικάλυψη, λύνουν 
τα προβλήματα σκουριάς και φθοράς 
ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σκληρό και πρακτικό κουτί 
συσκευασίας με δωρεάν μύτη TORX 
σε κάθε κουτί.

Η STARTECH FLOOR COAT της FSCO έχει μία τεχνολογικά βελτιωμένη κεφαλή με 
γεωμετρία εσοχών. Ο καινοτόμος σχεδιασμός της κεφαλής σε συνδυασμό με την 
ακρίβεια του TORX, προσφέρουν τέλεια εφαρμογή μύτης κατσαβιδιού και κεφαλής 
της βίδας, εκμηδενίζοντας τις απώλειες δύναμης με αποτέλεσμα βιδώματα χωρίς 
κλωτσίματα, πολλαπλασιάζοντας την διάρκεια ζωής της μύτης. Το μήκος της 
βίδας είναι σημειωμένο στην κεφαλή της για την εύκολη αναγνώρισή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

TORX: TO ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΔΩΜΑ
ΠΑΧΟΣ

4.2

ΜΗΚΟΣ

50 έως 75 mm

Πατώματα, φράχτες, κάγκελα, δρόμους περιπάτου, 
καταστρώματα και γενικά ξύλινες κατασκευές 

εξωτερικού χώρου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης 
της νοβοπανόβιδας STARTECH FLOOR 

COAT της FSCO με την ανθεκτική 
επικάλυψη, προσδίδουν ελαστικότητα 

στρέψης με υψηλή γωνία κάμψης, 
σε συνδυασμό δε με τη σκληρότητα 
του σπειρώματος και του σκληρού 

πυρήνα συντελούν στην μεγάλη αντοχή 
στις δυνάμεις που ασκούνται κατά το 

βίδωμα και την κάνουν άθραυστη.

Η βίδα πατωμάτων εξωτερικού χώρου 
STARTECH FLOOR COAT της FSCO 

έχει ειδική αντισκωριακή επικάλυψη 
για μακροχρόνια προστασία από τη 

διάβρωση, ακόμη και σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (test 1000

ωρών σε σπρέι άλατος).

Η αιχμηρή μύτη και η κοπτική ακμή 
της νοβοπανόβιδας STARTECH FLOOR 

COATτης FSCO επιτυγχάνει άμεσο 
άρπαγμα και γρήγορη εκκίνηση στο 

βίδωμα, διεισδύοντας ταχύτατα χωρίς 
φουσκώματα σε μελαμίνη, νοβοπάν, 

MDF, σκληρά και μαλακά ξύλα.

Οι κοπτικές ραβδώσεις της βίδας πατωμάτων 
εξωτερικού χώρου STARTECH FLOOR COAT της 
FSCO κάτω από το κεφάλι εξασφαλίζουν καθαρή 
και επίπεδη φρέζα αποτρέποντας τα σκισίματα, τα 
βαθουλώματα και τα μασήματα, δημιουργώντας 

ένα τέλειο οπτικό αποτέλεσμα για την κατασκευή 
σας σε λιγότερο χρόνο, χωρίς κόπο και μεγαλύτερη 
παραγωγικότητα. Βιδώστε μέχρι η βίδα πατωμάτων 

να είναι επίπεδη με το ξύλο, όχι παραπάνω

Η βίδα πατωμάτων εξωτερικού 
χώρου STARTECH FLOOR COAT της 
FSCO εκμηδενίζει την πιθανότητα 
ρωγμής και δεν απαιτείται πλέον 

το άνοιγμα τρύπας πριν το βίδωμα, 
ολοκληρώνοντας την κατασκευή σας 
ταχύτατα, αποδοτικά, περιορίζοντας 
την κόπωσή σας. Επιτυγχάνει δυνατή 
σύσφιξη και ανθεκτική συγκράτηση 
στην συναρμολόγηση των ξύλινων 

πατωμάτων.

Η βίδα πατωμάτων εξωτερικού χώρου 
STARTECH FLOOR COAT της FSCO με 

το μερικό σπείρωμα βελτιώνει την 
σύσφιξη και εξαφανίζει το πέταγμα, 
που μία βίδα ολικού σπειρώματος 

τείνει να χωρίσει τα συνδεόμενα ξύλα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΦΡΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΟΥ

ΔΕΝ ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



Οι βίδες πατωμάτων εσωτερικού χώρου STARTECH FLOOR της FSCO 
είναι ειδικά σχεδιασμένες για την συναρμολόγηση ξύλινων πατωμάτων και 
εξελίχθηκαν για να αντικαταστήσουν τα καρφιά, λύνοντας τα παγιωμένα 
τεχνικά προβλήματα στη συναρμολόγηση των ξύλινων πατωμάτων.

Χωρίς προτρύπημα, ελάχιστη πιθανότητα να 
ανοίξει το ξύλο
Πολύ γρήγορη διείσδυση
Χαμηλή ροπή βιδώματος
50% λιγότερος χρόνος συναρμολόγησης
Φρέζα χωρίς τη χρήση φρεζοτρύπανου, 
απόλυτο κράτημα στο βίδωμα
Πολλά βιδώματα ανά φόρτιση μπαταρίας
Γρήγορη εκκίνηση
Βίδωμα χωρίς ολίσθηση
Τέλεια διείσδυση χωρίς φουσκώματα
Ισχυρότατη σύσφιξη και συγκράτηση
Ανθεκτικές και αξιόπιστες συναρμολογήσεις
Αποτελεσματική αντοχή σε εξωτερική χρήση
Μεγάλη ανοχή στις κινήσεις των ξύλων

Με την καινοτομία της τεχνολογίας STARTECH επιτυγχάνεται 
γρηγορότερη διείσδυση με λιγότερη ροπή βιδώματος και παράλληλα 
μειώνοντας το χρόνο συναρμολόγησης, καθιστώντας την εργασία πιο 
εύκολη.

KAINOTOMIA

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΜΗΛΗ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΡΟΠΗ - 50% ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι βίδες πατωμάτων εσωτερικού χώρου 
STARTECH FLOOR της FSCO είναι ειδικά 
σχεδιασμένες για την συναρμολόγηση 
ξύλινων πατωμάτων και εξελίχθηκαν για 
να αντικαταστήσουν τα καρφιά, λύνοντας 
τα παγιωμένα τεχνικά προβλήματα στη 
συναρμολόγηση των ξύλινων πατωμάτων.

Το σύστημα STARTECH συνεργαζόμενο με την ειδική 
μύτη-τρυπάνι ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ρωγμής στις 

τάβλες πατωμάτων και δεν απαιτείται άνοιγμα τρύπας 
πριν το βίδωμα, ολοκληρώνοντας την κατασκευή σας 

ταχύτατα με μεγαλύτερη παραγωγικότητα, περιορίζοντας 
την κόπωσή σας. Συναρμολογώντας το πάτωμα με την βίδα 

πατωμάτων εσωτερικού χώρου STARTECH FLOOR της 
FSCO επιτυγχάνετε δυνατή σύσφιξη, ανθεκτική συγκράτηση 
και αποφεύγετε τυχόν μελλοντικά προβλήματα στερέωσης 
(τριξίματα, ξεκαρφώματα κ.λπ.) από τις κινήσεις των ξύλων.

Η ειδικά σχεδιασμένη μύτη-τρυπάνι της βίδας πατωμάτων 
για εσωτερική χρήση STARTECH FLOOR της FSCO 

επιτυγχάνει γρήγορη εκκίνηση στο βίδωμα, διεισδύοντας 
άμεσα και ταχύτατα σε σκληρές και μαλακές τάβλες 

πατωμάτων χωρίς φουσκώματα.

Σας συνιστούμε να εισάγετε την βίδα πατωμάτων με γωνία 
30°-45° και σε απόσταση 30cm από την επόμενη βίδα. Εάν 
πρέπει να εισάγετε την βίδα από το τέλος ή την αρχή της 

τάβλας, σας συνιστούμε να προτρυπήσετε.

Σκληρό και πρακτικό κουτί 
συσκευασίας με δωρεάν μύτη TORX 
σε κάθε κουτί.

Οι κοπτικές ραβδώσεις της βίδας πατωμάτων εσωτερικού 
χώρου STARTECH FLOOR της FSCO κάτω από το 

πολύ στενό και κωνικό κεφάλι εξασφαλίζουν καθαρή 
και επίπεδη φρέζα αποτρέποντας τα σκισίματα, τα 

βαθουλώματα και τα μασήματα.

Η βίδα πατωμάτων εσωτερικού χώρου STARTECH FLOOR της FSCO έχει μια 
τεχνολογικά βελτιωμένη κεφαλή με γεωμετρία εσοχών. Ο καινοτόμος σχεδιασμός 
της κεφαλής σε συνδυασμό με την ακρίβεια τουTORX προσφέρουν πλέον τέλεια 
εφαρμογή μύτης κατσαβιδιού και κεφαλής της βίδας, εκμηδενίζοντας τις απώλειες 
δύναμης με αποτέλεσμα βιδώματα χωρίς κλωτσίματα, πολλαπλασιάζοντας την 
διάρκεια ζωής της μύτης.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΦΡΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΟΥ

TORX: TO ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΔΩΜΑ
ΠΑΧΟΣ

3.5

ΜΗΚΟΣ

45 mmΔημιουργήθηκαν για τη συναρμολόγηση ξύλινων πατωμάτων 
εσωτερικού χώρου και εξελίχθηκαν για να αντικαταστήσουν τα 

καρφιά, λύνοντας τα παγιωμένα τεχνικά προβλήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Το βασικό χαρακτηριστικό της τσιμεντόβιδας τεχνολογίας 
STARTECH είναι η ευρεσιτεχνία των τροχισμένων 
οδοντώσεων του σπειρώματος σε σχήμα Αστεριού.

Γρηγορότερη διείσδυση
Λιγότερη ροπή βιδώματος
Εξαιρετική δύναμη συγκράτησης
Λιγότερος χρόνος συναρμολόγησης
Αξιόπιστες συναρμολογήσεις
Ανθεκτικές στερεώσεις με μεγάλη διάρκεια 
ζωής
Μηδενικές απώλειες δύναμης
Απόλυτο κράτημα στο βίδωμα
Πολύ περισσότερα βιδώματα ανά φόρτιση 
μπαταρίας
Αποτελεσματική αντοχή σε εξωτερική χρήση
Μικρό κόστος και απλή εγκατάσταση

KAINOTOMIA

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν αξιόπιστες, 
ασφαλείς και ανθεκτικές στερεώσεις κατευθείαν 
σε αδρανή υλικά για τη στερέωση κουφωμάτων 

αλουμινίου, ξύλου κ.λ.π.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι τσιμεντόβιδες STARTECH BETON της FSCO 
έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν αξιόπι-
στες, ασφαλείς και ανθεκτικές στερεώσεις 
χωρίς τη χρήση πλαστικών βυσμάτων. 
Βιδώνονται κατευθείαν σε αδρανή υλικά σε 
προτρυπημένη τρύπα 6,5mm για τη στερέωση 
κουφωμάτων αλουμινίου, ξύλου κ.λπ.

Το οδοντωτό δεξιόστροφο κοπτικό τμήμα 
της τσιμεντόβιδας STARTECH BETON της 
FSCO ρασπάρει την τρύπα στην επιφάνεια, 

επιταχύνοντας την διείσδυση της βίδας μετά 
την είσοδό της στο υλικό, μειώνοντας την 

ροπή βιδώματος.

Έγχρωμο, σκληρό και πρακτικό κουτί συσκευασίας 
με πληροφορίες για το προϊόν.

ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΑΧΟΣ

7.5

ΠΑΧΟΣ

7.5

ΜΕΓΕΘΟΣ Τ30 ΜΕΓΕΘΟΣ Τ25

ΜΗΚΟΣ

62 έως 202

ΜΗΚΟΣ

62 έως 202



Σιλικόνες EUROSEAL - EUROACRIL by FSCO®

Αφροί πολυουρεθάνης FSCO-FOAM by FSCO®

Βίδες αυτοδιάτρητες FSCO®

Βίδες γυψοσανίδας FSCO®

Πριτσίνια FSCO®

Βύσματα FSCO®

Νοβοπανόβιδες - Βίδες ξύλου STARTECH by 
FSCO®

Βίδες ξύλου HOBO by FSCO®

Ατσαλόκαρφα - Ρομποτόκαρφα BETON-NAIL 
by FSCO®

Το 2002 η εταιρεία μας λανσάρει για 
πρώτη φορά προϊόντα στερέωσης
με την επωνυμία FSCO®.
Με κριτήριο την αξιοπιστία, μέχρι σήμερα 
έχουμε κάτω από την ομπρέλα FSCO® μια μεγάλη 
σειρά από προϊόντα με ποικιλία εφαρμογών:




