
Kotwa ramowa uniwersalna TNFA 

Zalety:
•   nylonowy kołek gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo,
•   specjalny kształt zapobiega obracaniu się kołka w otworze,
•   odporność na działania skrajnych temperatur od -40°C do +80°C,
•   najwyższe bezpieczeństwo mocowania w przypadku kołków   
     tworzywowych.

Zastosowania:
•   zamocowania belek, poręczy, bram, ram okiennych, ram  
     drzwiowych, łat drewnianych.

Materiał podłoża:
Beton, kamień naturalny, cegła pełna ceramiczna i kratówka,  
cegła silikatowa pełna, beton lekki, gazobeton.

Materiał kotwy:
Tuleja rozporowa wykonana z nylonu a wkręty wykonane są ze stali zwykłej, 
węglowej i pokryte są warstwą ocynku o grubości nie mniejszej niż 5µm.

Parametry techniczne kotew TNFA – wersja z łbem stożkowo-płaskim, 
krótka strefa rozporowa

Schemat montażu kotew TNFA:

Parametry techniczne kotew TNFA – wersja z łbem stożkowo-płaskim, 
długa strefa rozporowa
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Schemat montażu kotew TNFA:

Parametry techniczne kotew TNFAH – wersja z łbem sześciokątnym, 
krótka strefa rozporowa

Parametry techniczne kotew TNFAH – wersja z łbem sześciokątnym, 
długa strefa rozporowa
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Kołek szybkiego montażu THS 

Zalety:
•   nylonowy kołek gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo,
•   wersja nierdzewna ze stali A2 do stosowania na zewnątrz,
•   odporność na działania skrajnych temperatur od -40°C do +80°C.

Zastosowania:
•   zamocowania profili stalowych do ścian, podłóg i sufitów,
•   mocowania obejm kablowych i rurowych,
•   mocowania listew drewnianych i przypodłogowych,
•   mocowania narażone na korozję – wersja ze stali nierdzewnej A2.

Materiał podłoża:
Beton, kamień naturalny, cegła pełna ceramiczna i kratówka, cegła  
silikatowa pełna i ze szczelinami, beton lekki, gazobeton.

Materiał kołka:
Tuleja rozporowa wykonana z nylonu a wkręty wykonane są ze stali zwykłej, 
węglowej ocynkowanej galwanicznie do 5µm lub ze stali nierdzewnej A2.

Parametry techniczne kołka THS

Schemat montażu kołka THS:

Parametry techniczne kołka THS SS - wersja ze stali nierdzewnej A2 - 304

Parametry techniczne kołka THS  M – wersja z kołnierzem 
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Wkręt do montażu ościeżnic TFCS

Zalety:
•   mała średnica otworu,
•   gwint na całej długości zabezpiecza przed przesuwaniem się  
     ramy w kierunku podłoża,
•   zamocowanie niepalne.

Zastosowania:
•   metalowe mocowanie ramowe ościeżnic,
•   mocowanie drzwi ognioodpornych,
•   mocowanie ram drzwiowych i okiennych,
•   mocowanie ognioodpornego okablowania,
•   mocowania listew drewnianych.

Materiał podłoża:
Beton, kamień naturalny, cegła pełna ceramiczna, cegła dziurawka, 
cegła silikatowa pełna i drążona, beton lekki, gazobeton.

Materiał wkręta:
Tuleja rozporowa wykonana ze stali zwykłej, węglowej klasy 8.8 ocynkowanej 
galwanicznie do 5µm.

Parametry techniczne wkręta TFCS

Schemat montażu wkręta TFCS:
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Kotwa do montażu ościeżnic TMFA

Zalety:
•   podczas montażu nie powoduje dociągania ramy okiennej  
     do podłoża,
•   tuleja kotwy ocynkowana galwanicznie do 20µm  
     co zapewnia dobrą odporność na korozję.

Zastosowania:
•   metalowe mocowanie ramowe ościeżnic,
•   mocowanie ram drzwiowych i okiennych,
•   mocowania listew drewnianych.

Materiał podłoża:
Beton, kamień naturalny, cegła pełna ceramiczna, cegła dziurawka, cegła 
silikatowa pełna i drążona, beton lekki, gazobeton.

Materiał kotwy:
Tuleja rozporowa wykonana ze stali zwykłej, węglowej ocynkowanej  
galwanicznie do 20µm.

Parametry techniczne kotwy TMFA

Schemat montażu kotwy TMFA:
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