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Quix Wig, dé oplossing voor vele toepassingen

De Quix Wig is snel en gemakkelijk te plaatsen. Het getande profiel zorgt ervoor dat de wiggen in elkaar haken, waardoor er slipvrij, 
nauwkeurig, variabel en stabiel gesteld kan worden.

Maatvast
De maatvaste wiggen kunnen blijvend worden belast, nemen geen vocht op en kunnen worden bevestigd met spijkers en schroeven.

6 handige maten
Levering in 6 handige maten, snel en gemakkelijk om mee te werken en zijn een goedkoop alternatief voor handgemaakte wiggen. Een vertrouwde en duurzame 
wig met uitstekende technische prestaties.

* in combinatie met de Quix Wig “geel”

Technische gegegevens:           max. belasting in kg.     min. / max. hoogte

Type H L B bij 100% Bij 35% Bij 100% Bij 35% Verpakking
    overlapping overlapping overlapping overlapping per doos
Groen 10mm 80mm 30mm 200 80 13mm 17mm 1000 st.
Oranje 8mm 80mm 40mm 200 80 12mm 15,5mm 1000 st.
Bruin 15mm 90mm 45mm 1700 600 16mm 23mm 500 st.
Geel 25mm 150mm 45mm 2200 760 27mm 40mm 324 st.
Grijs 50mm 150mm 45mm 530* 465* 54mm* 65mm* 110 st.
Zwart 70mm 150mm 45mm 515* 445* 74mm* 85mm* 80 st.

Het getande profiel zorgt ervoor dat de wiggen 

in elkaar haken, waardoor er slipvrij, nauwkeurig, 

variabel en stabiel gesteld kan worden.

De Quix Wig is ook verkrijgbaar in 
een handige assorti doos. Hierin 
zitten de meest gangbare maten:

• 70 stuks groen
• 60 stuks oranje
• 75 stuks bruin
• 40 stuks geel

per “klik” 0,5mm
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Toepassingen bij allerlei stel-, uitvul-, en 
uitlijnwerkzaamheden:
• Wanden
• Vloeren
• Daken
• Balken
• Metaal-, staal-, gevelbouw
• Kozijnen
• Stempels
• Bekistingen
• Droge montagebouw
• Scheepsbetimmeringen
• Interieurbouw
• Standbouw

Getand profiel
Wiggen van dezelfde kleur, maar ook wiggen 
met dezelfde breedte, kunnen door middel 
van het getande profiel samen worden 
gebruikt. 


