
DIBLURI 
• dibluri standard, universale  

• pentru fixarea ramelor  
• tip cui cu percuţie  

• pentru fixarea în cavităţi  
• sisteme de fixare instalaţii sanitare

ANCORE 
• ancore metalice, ancore chimice  

• fiole chimice 
• tije filetate

CLEME ȘI COLIERE 

PISTOL CU GAZ 



Dibluri tip cui cu percuţie

Option 7 for non-cracked concrete
European technical approval

ETA

ETA-07/0337

 � Dibluri de nylon pur, rezistente la îmbătrânire, la temperaturi 
cuprinse între –40°C şi + 80°C, extrem de rezistente la 
întindere și presiune.

 � Ghid flexibil pentru șurub cu triplu efect: centrează șurubul, 
are efect suplimentar anti-efort de torsiune, se dilată în patru 
direcţii.

 � Recomandate pentru: beton, beton poros, piatră naturală, 
cărămidă plină, cărămidă plină din var cu nisip, cărămidă cu 
goluri, bloc plin de piatră ponce, plăci fibrolemnoase, plăci de 
gips carton etc.

 � Disponibile în variantele: dibluri standard, standard extra 
lungi, multifuncţionale, universale, cu guler, fără guler, dibluri 
metalice pentru gips carton.

 � Diferite lungimi și diametre.

 � Permit fixarea structurilor pe lemn și metal, sunt ușor de 
manevrat datorită adâncimii mici de ancorare de 70 mm în 
orice material și de orice lungime.

 � Zona lungă de expandare și sistemul patentat de extindere 
pe patru direcţii a corpului diblului, asigură fixarea fermă în 
orice material.

 � Recomandate pentru: cărămidă cu goluri, cărămidă plină, 
piatră solidă, cărămidă plină din var cu nisip, beton, beton 
poros – versiunea cu guler salvează o garnitură suplimentară 
și previne formarea coroziunii de contact.

 � Diferite lungimi și diametre.

 � Permit fixarea structurilor pe lemn și metal, sunt ușor de 
manevrat datorită adâncimii mici de ancorare de 70 mm în 
orice material și de orice lungime.

 � Zona lungă de expandare și sistemul patentat de extindere 
pe patru direcţii a corpului diblului, asigură fixarea fermă în 
orice material.

 � Recomandate pentru: cărămidă cu goluri, cărămidă plină, 
piatră solidă, cărămidă plină din var cu nisip, beton, beton 
poros – versiunea cu guler salvează o garnitură suplimentară 
și previne formarea coroziunii de contact.

 � Diferite lungimi și diametre.

 � Recomandate pentru amenajări interioare, 
la fixarea ramelor, a panourilor de scândură 
groasă etc.

 � Îmbinarea exactă între dibluri şi şuruburi 
conduce la un efect de expandare optim şi 
prin aceasta, rezultă forţe de extragere mari.

 � Porţiunea fără fantă previne expandarea 
prematură a diblului în timp ce se bate 
cu ciocanul, iar gulerul diblului împiedică 
pătrunderea cuiului în gaură.

 � Recomandat pentru: beton, cărămidă plină, 
bloc din piatră ponce, piatră naturală, 
cărămidă cu goluri.

 � Diverse lungimi și diametre.

Dibluri stanDarD, universale Dibluri pentru fixarea ramelor

Dibluri pentru fixare în cavităţi
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Dibluri
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 � Se folosesc pentru fixări și sarcini medii spre mari.
 � Sunt de mai multe tipuri, în funcţie de materialul în care se 
fixează (beton cu / fără fisuri), sarcinile admise, aplicaţiile 
pentru care se utilizează.

 � Disponibile în mai multe lungimi și diametre.

 � Fiola chimică este un dispozitiv de fixare, care utilizează 
îmbinarea dintre oţel, mortar și beton.

 � Materialul recomandat este betonul.
 � Disponibile de la M8 la M30 pentru încărcări mari.

 � Sunt adezivi injectabili pe bază de rășină care își 
demonstrează soliditatea într-o gamă largă de aplicaţii 
cu fixări, cum sunt: console, construcţii din oţel, faţade, 
mecanisme, scări, balustrade, canale pentru cabluri, porţi, 
lucrări spaţiate, la rampe și la acoperișuri.

 � Recomandate pentru beton, piatră naturală, beton cu 
crăpături, cărămidă plină, cărămidă ușoară cu goluri.

ancore metalice

fiole chimice

ancore chimice

tije filetate

 � Sunt diverse modele de tije filetate – tijă 
cu un capăt filet metric iar celălalt capăt 
cu filet pentru lemn și tije cu filet metric.

 � Tijele cu un capăt filet pentru lemn și 
celălalt capăt filet metric se utilizează 
pentru beton, materiale de construcţii 
pline și cu goluri și se folosesc în 
combinaţie cu diblurile multifuncţionale.

 � Cele cu filet metric sunt recomandate 
pentru montarea grinzilor, sistemelor de 
ventilaţie și a construcţiilor suspendate, 
dar sunt folosite și pentru prelungirea, 
îmbinarea și fixarea construcţiilor cu filet 
metric.

 � Împreună cu fiolele chimice sunt 
recomandate pentru fixarea sarcinilor mari 
în beton, în cazul unor distanţe mici, atât 
faţă de margini cât și între axe.

 � Disponibile în diverse lungimi și diametre.
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ANCOrE



 � Confecţionate din plastic cu excepţia Clemei Multiclip care este din PP.
 � Se pot monta pe canale de ghidare.
 � Clemele Multiclip datorită construcţiei se pot îmbina între ele.
 � Se pot monta folosind metoda clasică, diblu şi şurub sau prin împuşcare 
folosind pistolul cu gaz şi cuiele potrivite cu materialul în care se 
montează.

 � Diferite dimensiuni.

clemele multiclip, single  
şi Double saniclip

 � Coliere pentru susţinerea ţevilor de cupru sau plastic.
 � Sunt confecţionate din metal galvanizat, alb sau galben.
 � Se pot monta numai în varianta clasică: diblu şi şurub.
 � Diferite dimensiuni.

coliere noKe

 � Trei opţiuni pentru diferite aplicaţii.
 � Sunt confencţionate din material plastic, reglabile, puternice şi rezistente 
– pot susţine greutăţi de până la 30kg.

 � Universale – pot susţine ţevi de cupru, oţel şi plastic de multiple 
diametre.

 � Rapide şi uşor de folosit.
 � Se pot monta folosind metoda clasică, diblu şi şurub sau prin împuşcare 
folosind pistolul cu gaz şi cuiele potrivite cu materialul în care se 
montează.

 � Diferite dimensiuni.

cleme abranYl - abranYl traK, abranYl 
classic şi abranYl max

 � Confecţionată din poliamidă, nu conţine halogen, se poate instala pe 
canale de ghidare.

 � Are o buclă de securitate care fixează mai bine ţevile.
 � Disponibilă în mai multe dimensiuni pentru ţevi cu diametre cuprinse 
între Ø15 – Ø40.

 � Se pot monta în varianta clasică, diblu şi şurub sau prin împuşcare 
folosind pistolul cu gaz şi cuiele potrivite cu materialul în care se 
montează.

 � Diferite dimensiuni.

cleme ch clamp
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ClEmE şi COliErE



 � Coliere metalice, pentru susţinerea ţevilor de stingere a incendiilor.
 � Disponibile în mai multe dimensiuni pentru ţevi cu diametre cuprinse 
între Ø28 – Ø170.

 � Tratate pentru a rezista la foc de 4 ori mai mult decât colierele obişnuite.
 � Diferite dimensiuni.

coliere firclam

 � Cleme din poliamidă pentru fixarea ţevilor de oţel sau cupru.
 � Asigură o fixare rapidă a ţevilor.
 � Şurubul de plastic are nervurile centrate pentru o instalare facilă.
 � Diferite dimensiuni.

cleme taclip

 � Pentru susţinerea Clemelor Abranyl Max, Trak, Muticlip şi Saniclip.
 � Se fixează în perete cu ajutorul Pistolului cu Gaz – Trak-it.
 � Disponibile la lungimi de 1 m, dar sunt pretăiate, astfel încât se pot rupe 
ușor la orice dimensiune, fără ajutorul unor scule speciale.

canale metalice sau Din pvc
– pentru fixarea clemelor

 � Suporţi pentru fixarea ţevilor suspendate.
 � Special concepuţi pentru ajustarea înălţimii şi compensarea 
neregularităţilor.

 � Potriviţi pentru fixarea în beton (EM Support) sau în plăci de metal  
(TZP Support).

 � Tijele sunt confecţionate din oţel zincat – gr. 4.8 şi sunt disponibile în  
4 dimensiuni: M6, M8, M10 şi M12.

suporţi pentru suspenDarea tijelor
EM Support, TZP Support şi tije filetate Thread Rod
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PiSTOl Cu GAZ

 � Pistol cu gaz pentru prinderea tuturor tipurilor 
de coliere sau cleme prin împuşcarea unor cuie 
speciale, fără a mai fi nevoie de diblu şi şurub.

 � Kit-ul conţine un încărcător şi două baterii.
 � Are greutatea de 3,6kg şi într-o secundă se pot 
efectua două prinderi.

 � La acelaşi pistol se pot utiliza 3 tipuri de cuie – 
în funcţie de materialul în care se efectuează 
prinderea: beton, oţel beton, cornier de metal, 
bolţari sau lemn.

pistol cu gaz tracK-it c3
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