
zamocowania do drewna i betonu

strona symbol nazwa

gwoździe budowlane
80 Gwoździe budowlane typ szwedzki ocynkowane ogniowo

80 Gwoździe budowalne okrągłe czarne

gwoździe papowe
81 Gwoździe skręcane do gontów ocynkowane ogniowo

81 Gwoździe skręcane do gontów ocynkowane elektrolitycznie
82 Gwoździe papowe do gontów ocynkowane ogniowo

82 Gwoździe papowe do gontów miedziane

gwoździe dekarskie
83 Gwoździe dekarskie ocynkowane ogniowo z podkładką EPDM

83 Gwoździe dekarskie aluminiowe z podkładką

84 onduFiX Gwoździe do płyt falistych

84 gunnFiX Gwoździe do płyt falistych

gwoździe do obróbek blacharskich
85 Gwoździe do obróbek blacharskich ocynkowane ogniowo z podkładką

85 Gwoździe do obróbek blacharskich miedziane bez podkładki

86 Gwoździe do obróbek blacharskich miedziane bez podkładki

Łączniki anchor
86 anchor Gwoździe anchor do złączy ciesielskich

87 anchor Wkręty anchor do złączy ciesielskich

gwoździe panelowe
87 Gwoździe do paneli dachowych

gwoździe utwardzane
88 Gwoździe utwardzane cynkowane na żółto

88 Gwoździe utwardzane budowlane

89 Gwoździe utwardzane walcowane

89 Gwoździe utwardzane walcowane z podkładką plastikową

90 Gwoździe utwardzane walcowane z łbem podkładkowym

rozdziaŁ 04



dlaczego warto kupić gwoździe

materiaŁ najwyŻszej próby
• znak GUnnEBo FaSTEnInG świadczy 

zarówno o najwyższej jakości szwedz-
kiego surowca jak i niezwykłej staran-
ności wykonania elementów złącznych

• restyrykcyjna kontrola jakości zgodna 
z procedurami ISo

• gwarancja nie zmienionych parametrów 
połączenia przez min. 35 lat

powŁoka galwaniczna 
dura.hdg 50 µm
• ponadprzeciętna ochrona antykorozyjna

• ekonomiczne rozwiązanie w stosunku 
do droższych gwoździ nierdzewnych

• nowoczesna technologia oraz  
ścisła kontrola produkcji zapewnia sta-
bilną jakość powłoki

• zwiększona wartość siły wyrywającej

kwadratowy proFil trzpienia
• unikalny kształt czerpiący z bogatych 

doświadczeń budowlanych krajów 
skandynawskich

• zwiększa odporność gwoździa  
na zginanie

• podwyższa podstawowe parametry 
techniczne (siła ścinająca i wyrywająca)

• zapewnia 25-30% większą liczbę  
gwoździ przypadającą na jeden  
kilogram

potwierdzona jakość na lata...
Jednym z najważniejszych testów pozwalających określić odporność antykorozyjną łączników budowlanych jest tzw. Test Kester-
nicha odbywający się w komorze solnej. Próba wykonywana jest zgodnie z normą DIn 50018 S 2,0L. Łączniki w wysokiej tempera-
turze poddawane są działaniu agresywnych oparów dwutlenku siarki w celu przyspieszenia procesów korozyjnych. Po zakończe-
niu każdego cyklu trwającego 24 godziny dokonuje się oceny łączników pod względem obecności czerwonej korozji. Jeśli korozja 
obejmuje mniej niż 15% powierzchni łącznika cykl uważa się za pomyślnie zamknięty.

Próbki gwoździ po 24 godzinach 
(1cykl) w komorze solnej

Próbki gwoździ po 96 godzinach 
(4 cykl) w komorze solnej

Próbki gwoździ po 168 godzinach 
(7 cykl) w komorze solnej

nasz podpis:
• marka GUnnEBo FaSTEnInG 

oznacza ponad 240 letnią 
tradycję w produkcji różnego typu 
zamocowań

• charakterystyczne oznakowanie 
produktów GUnnEBo FaSTEnInG 
pozwala na ich łatwe rozpoznanie

• ścisla kontrola produkcji 
prowadzona przez wewnętrzne 
laboratorium gwarantuje wysokiej 
klasy produkty

• każda partia produkcyjna otrzymuje 
unikalny numer, co umożliwia jej 
precyzyjną identyfikację

• nasze produkty posiadają aprobaty 
Techniczne ITB a potwierdzeniem 
ich jakości jest certyfikat Zakładowej 
Kontroli Produkcji

podwyŻszona siŁa 
ścinająca (Fv)

1  tradycyjny gwóźdź okrągły 
100-3,4 Fv=1,00 kn

2  gwóźdź profilowany typ szwedzki 
100-3,4 Fv=1,20 kn

3  gwóźdź pierścieniowy 
100-3,4 Fv=1,75 kn

zwiększona siŁa wyrywająca (Ft)
siła wyrywająca jest wprost proporcjonalna 
do głębokości zakotwienia (L)  
oraz kwadratu średnicy gwoździa (∅)

Ft = ∅ (L-1,5 ∅) ϕt k [n]

1

2

3

Typ gwoździa ϕtk
okrągły 0.8
kwadratowy (typ szwedzki) 1.0
pierścieniowy co 2.0
pierścieniowy cE 3.0
Gunnebo Fastening anchor 8.0
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jak wybrać wŁaściwe gwoździe?

mocowany materiaŁ typy Łączników
przykŁadowy 
rozmiar

sugerowana 
ilość

1 krokwie
Gwoździe profilowane,  
Wkręty konstrukcyjne

6,0x200 zg z projektem

2 belki konstrukcyjne
Gwoździe profilowane,  
Gwoździe w pakietach i koletowane,  
Wkręty konstrukcyjne

3,1x90 15-20/m2

3 deski stropowe
Gwoździe koletowane,  
Gwoździe profilowane

2,8x75 15-20/m2

4 wiórowe pŁyty stropowe Gwoździe w pakietach i koletowane 2,9x65 18/m2

5 podbitka z pŁyty Gwoździe papowe koletowane 3,1x35 20/m2

6 Łaty / kontrŁaty
Gwoździe w pakietach i koletowane,  
Gwoździe profilowane

3,1x90 6-11/m2

7 deskowanie peŁne, pŁyta osb Gwoździe w pakietach i koletowane 2,8x75 16-19/m2

8 membrana dachowa Gwoździe papowe koletowane 3,1x19 30/m2

9 deski podŁogowe Gwoździe profilowane, 2,3x60 20/m2

10 deski elewacyjne 
Gwoździe koletowane,  
Gwoździe profilowane

2,9x65, 
2,9x75

15-20/m2

11 deski tarasowe
Gwoździe profilowane,  
Wkręty do tarasów

4,8x55 30/m2

12 blachodachówka Wkręty farmerskie
4,8x35, 
4,8x20

6-8/m2

13 gonty bitumiczne
Gwoździe skręcane do gontów,  
Gwoździe papowe koletowane

3,5x25 1kg/7-10m2

14 bitumiczne pŁyty Faliste ondufx, Gunnfix 3,1x70 13/m2

15
blachdachówka  
z posypką ceramiczną

Gwoździe do paneli 2,8x50 11-15/m2

16 obróbki blacharskie
Gwoździe do obróbek,  
Gwoździe miedziane

3,5x30 zg z projektem

17 zŁącza ciesielskie Gwoździe anchor 4,0x50 zg z projektem

11

16

17

10
2

1

3

4

5

6
8

9

12

13

14

15

7
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gwoździe budowlane 
typ szwedzki 
ocynkowane ogniowo

Gwoździe ze stali niskowęglowej, ze specjalnie profilowanym 
czworokątnym trzpieniem, ocynkowane ogniowo.

d l  / 
P220603PL 2,3 60 5kg / mini box

P220753PL 2,8 75 5kg / mini box

P221003PL 3,4 100 5kg / mini box

d l

Z400607 4,0 125 400 / mini box

Z400608 5,1 150 200 / mini box

Z341115 5,5 175 150 / mini box

Z341157 6,0 200 100 / mini box

Z341571 7,0 250 100 / mini box

Z341678 8,0 300 100 / mini box

  
μm

  

Przeznaczone do mocowania różnych elementów drewnianych do 
konstrukcji drewnianych na zewewnątrz budynków. Duże rozmiary 
przeznaczone są do łączenia odpowiedzialnych elementów konstrukcji 
drewnianych, np. krokwii.

d l  / 
P405603PL 2,5 60 5 kg

P402803PL 3,0 80 5 kg

P4061003PL 4,0 100 5 kg

P4071253PL 4,2 125 5 kg

  

Gwoździe ze stali niskowęglowej, okrągłe.
gwoździe budowalne  
okrągŁe czarne

Przeznaczone do mocowania różnych elementów drewnianych 
do konstrukcji drewnianych oraz między sobą.
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gwoździe skręcane 
do gontów 
ocynkowane ogniowo

Gwoździe stalowe skręcane o podwyższanej sile wyciągania 
z poszerzanym łbem płaskim.

d l  / 
P30250PL 3,5 25 1 kg / 8

P30300PL 3,5 30 1 kg / 8

d l  / 
P30253PL 3,5 25 5 kg / mini box

P30303PL 3,5 30 5 kg / mini box

  
μm

   

Przeznaczone do trwałego mocowania gontów bitumicznych pokryć 
dachowych oraz fasad z tworzyw sztucznych do konstrukcji drewnianej.

d l  / 
P035250PL 3,5 25 1 kg / 8

P035300PL 3,5 30 1 kg / 8

d l  / 
P035253PL 3,5 25 5 kg / mini box

P035303PL 3,5 30 5 kg / mini box

  μm   

Przeznaczone do ekonomicznego mocowania gontów bitumicznych 
pokryć dachowych oraz fasad z tworzyw sztucznych do konstrukcji 
drewnianej.

gwoździe skręcane 
do gontów 
ocynkowane 
elektrolitycznie

Gwoździe stalowe skręcane o podwyższanej sile wyciągania 
z poszerzanym łbem płaskim.
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gwoździe papowe 
do gontów miedziane

Gwoździe miedziane okrągłe gładkie z poszerzanym łbem płaskim.

d l

P554300PL 3,0 30 1 kg / 8

P554400PL 3,0 40 1 kg / 8

 

Przeznaczone do trwałego mocowania gontów bitumicznych pokryć 
dachowych oraz obróbek z blachy miedzianej do konstrukcji drewnianej.

Gwoździe stalowe okrągłe gładkie z poszerzanym łbem płaskim.
gwoździe papowe 
do gontów 
ocynkowane ogniowo

d l  / 
P300250PL 2,5 25 1 kg / 8

P300350PL 2,5 35 1 kg / 8

P300400PL 2,5 40 1 kg / 8

P300310PL 3,0 30 1 kg / 8

d l  / 
P300253PL 2,5 25 5 kg / mini box

P300353PL 2,5 35 5 kg / mini box

P300313PL 3,0 30 5 kg / mini box

 
μm

  

Przeznaczone do trwałego mocowania gontów bitumicznych pokryć 
dachowych oraz fasad z tworzyw sztucznych do konstrukcji drewnianej.
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gwoździe dekarskie   
ocynkowane ogniowo  
z podkŁadką epdm

Gwoździe stalowe pierścieniowe z szerokim łbem podkładką EPDM 
zaopatrzone w podkładkę uszczelniającą z EPDM

d l

P710600PL 3,7 60 100 / 6

lakierowane 3,7 60 100 / 6

P710750PL 3,7 75 100 / 4

lakierowane 3,7 75 100 / 4

P710990PL 3,7 100 100 / 4

lakierowane 3,7 100 100 / 4 

   
μm

 
μm

  

Przeznaczone od szczelnego mocowania proiflowanych blach stalowych 
oraz płyt falistych do konstrukcji drewnianej na dachach. Do montażu 
zalecane jest użycie młotka z utwardzanej gumy.

gwoździe dekarskie 
aluminiowe 
z podkŁadką

Gwoździe stalowe pierścieniowe z szerokim łbem podkładką EPDM 
zaopatrzone w podkładkę uszczelniającą z EPDM

d l

P620670PL 4,5 67 100 / 6

    
μm

   

Przeznaczone od szczelnego mocowania proiflowanych blach stalowych 
oraz płyt falistych do konstrukcji drewnianej na dachach. Do montażu 
zalecane jest użycie młotka z utwardzanej gumy. Standardowo gwoździe 
trawione są na biało.

* minimalna ilość zamowienia gwoździ malowanych
   w jednym kolorze wynosi 12 pudełek.

* minimalna ilość zamowienia gwoździ malowanych
   w jednym kolorze wynosi 12 pudełek.

*

*
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onduFiX
gwoździe 
do pŁyt Falistych

Gwoździe stalowe ocynkowane walcowane z zamontowanym łbem 
wykonanym z kolorowego polietylenu ze stabilizatorami UV.

d l

P720708PL bezbarwny 3,1 70 200 / 15

P723708PL raL 3009 3,1 70 200 / 15

P726708PL raL 6005 3,1 70 200 / 15

P725708PL raL 8004 3,1 70 200 / 15

P724708PL raL 8017 3,1 70 200 / 15

P722708PL raL 9005 3,1 70 200 / 15

  μm    

d l

P742700PL raL 9005 2,8 70 200 / 4

P743700PL raL 3009 2,8 70 200 / 4

P744700PL raL 8017 2,8 70 200 / 4

P746700PL raL 6005 2,8 70 200 / 4

  μm    

Przeznaczone do trwałego i wodoodpornego mocowania bitumicznych 
płyt falistych do podłoża drewnianego. Gwoździe posiadają specjalny 
system dopasowywania się do profilu mocowanego materiału co 
dodatkowo uszczelnia połączenie. Do mocowania używa się zwykłego 
młotka.

Gwoździe stalowe, pierścieniowe, ocynkowane ogniowo, z zamontowana 
podkładką z kolorowego polietylenu ze stabilizatorami UV.

gunnFiX
gwoździe 
do pŁyt Falistych

Przeznaczone do trwałego  i wodoodpornego mocowani bitumicznych 
płyt falistych do podłoża drewnianego. Gwoździe posiadają specjalny 
system dopasowywania się do mocowanego materiału co dodatkowo 
uszczelnia połączenie. Do mocowania używa się zwykłego młotka.
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gwoździe do obróbek 
blacharskich 
ocynkowane ogniowo 
z podkŁadką

Gwoździe stalowe pierścieniowe z łbem soczewkowym 
oraz zamontowaną podkładką EPDM.

d l

P710320PL - 3,5 30 250 / 8

P710320PL raL 3009 3,5 30 250 / 8

P710320PL raL 3011 3,5 30 250 / 8

P710320PL raL 6020 3,5 30 250 / 8

P710320PL raL 7024 3,5 30 250 / 8

P710320PL raL 8004 3,5 30 250 / 8

P710320PL raL 8017 3,5 30 250 / 8

P710320PL raL 9005 3,5 30 250 / 8

P710400PL - 3,5 40 250 / 8

P710400PL raL 3009 3,5 40 250 / 8

P710400PL raL 3011 3,5 40 250 / 8

P710400PL raL 6020 3,5 40 250 / 8

P710400PL raL 7024 3,5 40 250 / 8

P710400PL raL 8004 3,5 40 250 / 8

P710400PL raL 8017 3,5 40 250 / 8

P710400PL raL 9005 3,5 40 250 / 8

   
μm

   

Przeznaczone do wodoodpornego mocowania stalowych elementów 
wykończeniowych do konstrukcji drewnianej, np. parapetów. 
Standardowo pokrywane farbą epoksydową.

gwoździe 
do obróbek blacharskich 
miedziane bez podkŁadki

Gwoździe miedziane pierścieniowe z łbem soczewkowym.

d l

P550250PL 2,5 25 1000 / 8

P550300PL 2,5 30 500 / 8

P550350PL 3,0 35 500 / 8

P550400PL 3,0 40 500 / 8

   

Przeznaczone do mocowania miedzianych elementów wykończeniowych 
oraz obróbek z blachy miedzianej do konstrukcji drewnianej.

* minimalna ilość zamowienia gwoździ malowanych
   w jednym kolorze wynosi 80 pudełek.

*
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gwoździe 
do obróbek blacharskich 
miedziane bez podkŁadki

Gwoździe miedziane pierścieniowe z łbem soczewkowym.

Przeznaczone do mocowania miedzianych elementów wykończeniowych 
oraz obróbek z blachy miedzianej do konstrukcji drewnianej.

anchor
gwoździe anchor do zŁączy 
ciesielskich

Gwoździe ze stali niskowęglowej, z pierścieniowym trzpieniem  
oraz specjalnym poszerzanym łbem stożkowym.  
Gwoździe ocynkowane elektrolitycznie.

d l  / mtmax

P503350PL 4,0 35 1kg / 8 10

P503400PL 4,0 40 1kg / 8 10

P503500PL 4,0 50 1kg / 8 10

P503600PL 4,0 60 1kg / 8 10

P503750PL 4,0 75 1kg / 6 10

P5031000PL 4,0 100 1kg / 6 30

P5031250PL 4,0 125 1kg / 6 55

  μm   

Przeznaczone do mocowania złączy ciesielskich oraz haków dachowych 
systemów odwadniających do konstrukcji drewnianych na zewnątrz  
i wewnątrz budynków. Pierścieniowy trzpień zapewnia podwyższone 
parametry sił wyrywających, a specjalny kształt łba sił ścinających,  
w aplikacjach z systemowymi złączami ciesielskimi.

d l

P552300PL 3,5 30 500 / 8

P552350PL 3,5 35 500 / 8

   

długość 
całkowita

długość 
trzpienia

siła ścinająca Fv [kn] siła wyrywająca Ft 
[kn] stal/drewnodrewno/drewno stal/drewno

35 25 1,69 2,11 0,60

40 30 1,69 2,11 0,77

50 40 1,69 2,11 1,09

60 50 1,69 2,11 1,41

75 65 1,69 2,11 1,89

100 70 1,69 2,11 2,05

125 70 1,69 2,11 20,5
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anchor
wkręty anchor 
do zŁączy ciesielskich

gwoździe do paneli dachowych
Gwoździe stalowe cynkowane ogniowo, pierścieniowe, z płaskim łbem, 
lakierowane w kolorze pokrycia dachowego.

Wkręty ocynkowane elektrolitycznie ze stali węglowej utwardzonej 
powirzchniowo z łbem płaskim , kulistym z gniazdem torx 20 
oraz specjalną stożkową częścią trzonu pod łbem.

d l

7254 5,0 35 250/12

7255 5,0 40 250/12

7257 5,0 45 250/12

  μm   
nośnoścI na WyryWanIE I ścInanIE ZaMocoWań PŁyTKI STaLoWEJ o GrUBoścI 2-5 MM Do PoDŁoża DrEWnIanEGo,  
WyKonanych Za PoMocą ŁącZnIKóW TyPU anchor*

łączniki typu 
anchor

nośność na ścinanie nośność na wyrywanie

r x L mm charakterystyczna kn obliczeniowa kn charakterystyczna kn obliczeniowa kn

5.0 x 35 30 1.80 1.05 1.96 1.14

5.0 x 40 35 2.00 1.27 2.35 1.37

5.0 x 45 40 2.20 1.31 2.73 1.59

*drewno o gęstości 370kg/m3, wilgotność 15 +/- 3%

Przeznaczone do montażu złaczy ciesielskich a konstrukcja łba 
oraz gwintu zapewnia najbardziej solidne i pewne mocowanie.

d l

P708500PL 2,8 50 500/ 12

  
μm

  

Przeznaczone do skutecznego mocowania stalowych paneli dachowych 
wykonanych z blachy z posypką ceramiczną.  
Dostępne kolory: 8004 oraz 9005.
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gwoździe utwardzane 
cynkowane na ŻóŁto

Gwoździe ze stali węglowej utwardzanej, z okrągłym trzpieniem 
oraz zredukowanym łbem stożkowym. Gwożdzie cynkowane na żółto.

Przeznaczone do mocowania różnych lekkich elementów 
wykończeniowych (np. listewek drewnianych) do betonu, pełnej cegły 
oraz twardego drewna.

Przeznaczone do mocowania różnych elementów budowlanych (np. 
konstrukcji drewnianych) do betonu, pełnej cegły oraz twardego drewna.

gwoździe utwardzane 
budowlane

Przeznaczone do mocowania odpowiedzialnych elementów budowlanych  
(np. konstrukcji drewnianych) do betonu, pełnej cegły oraz twardego drewna.

d l

P800300PL 3,0 30 100 / 8

P800350PL 3,0 35 100 / 8

P800400PL 3,0 40 100 / 8

P800500PL 3,0 50 100 / 8

P800600PL 3,0 60 100 / 8

P800700PL 3,0 70 100 / 8

P800800PL 3,0 80 100 / 8

P800850PL 3,5 85 100 / 6

P801000PL 3,5 100 100 / 6

P801250PL 4,0 125 100 / 6

    μm  
   

d l

P438396 1,4 25 1000 / 12

P438443 1,4 30 1000 / 12

P438485 1,4 35 1000 / 12

P438593 1,4 40 1000 / 12

P438516 1,4 45 1000 / 12

P438590 1,4 50 1000 / 12
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gwoździe utwardzane 
walcowane

Gwoździe ze stali węglowej utwardzanej, z walcowanym trzpieniem oraz 
stożkowym łbem. Gwoździe ocynkowane elektrolitycznie.

d l

P820250PL 2,7 25 250 / 8

P820300PL 2,7 30 250 / 8

P820400PL 2,7 40 250 / 8

P820410PL 3,5 40 250 / 8

P820500PL 3,5 50 250 / 8

P820510PL 4,5 50 250 / 6

P820600PL 3,5 60 250 / 8

P820610PL 4,5 60 250 / 6

P820700PL 4,5 70 250 / 4

     
μm   

Przeznaczone do mocowania odpowiedzialnych elementów budowlanych 
(np. konstrukcji drewnianych) do betonu, pełnej cegły oraz twardego 
drewna. Walcowany trzpień zapewnia lepsze i trwalsze zamocowanie.

d l

P82041FG0PL 3,5 40 250 / 8

     
μm   

gwoździe utwardzane 
walcowane z podkŁadką 
plastikową

Gwoździe ze stali węglowej utwardzanej, z walcowanym trzpieniem oraz 
stożkowym łbem, zaopatrzone w podkładkę plastikową. Gwoździe ocyn-
kowane elektrolitycznie.

Przeznaczone do mocowania kubełkowej folii izolacyjnej do fundamentów 
budynków. Walcowany trzpień zapewnia lepsze i trwalsze zamocowanie.
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gwoździe utwardzane 
walcowane z Łbem 
podkŁadkowym

Gwoździe ze stali węglowej utwardzanej, z walcowanym trzpieniem 
oraz bardzo szerokim łbem podkładkowym. Gwoździe ocynkowane 
elektrolitycznie.

Przeznaczone do mocowania miękkich materiałów (np. izolacyjnych) oraz 
elementów budowlanych do betonu, pełnej cegły oraz twardego drewna. 
Walcowany trzpień zapewnia lepsze i trwalsze zamocowanie.

d l

P840200PL 3,5 20 250 / 8

P840250PL 3,5 25 250 / 8

P840300PL 3,5 30 250 / 8

P840350PL 3,5 35 250 / 8

P840400PL 3,5 40 250 / 6

P840500PL 3,5 50 250 / 6

P840650PL 3,5 65 250 / 4

P840700PL 3,5 70 250 / 4

     
μm     


