
NOWA GENERACJA KOŁKÓW
MONTAŻOWYCH

The magic dowel twist́ ń lock.

OBRÓT. GOTOWE. PEWNE.

NEW
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Nowa era w technice zamoco-
wań.Uniwersalny kołek do
wszystkich powszechnie sto-
sowanych materiałów bu-
dowlanych

The innovation in multifunctional
dowel fixing. Meets your highest 
requirements for all building 
materials.

made in
germany
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TRZPIEŃ KOTWIĄCY
Anchor rod

TRZPIEŃ KOTWIĄCY 8.8
Anchor rod 8.8

Dzięki odpowiedniemu 
kształtowi rowków, kołek 
znakomicie trzyma w otworze.

An anti-rotation system 
prevents rotation within 
the drill hole.

TRZYMANIE W OTWORZE
External gripper

Specjalna konstrukcja kołka zapobiega 
obracaniu się w wywierconym otworze.

Gripping the complete hole embrasure.

Nowa era w technice zamocowań. Uniwersalny
kołek do wszystkich powszechnie stosowanych
materiałów budowlanych.

The innovation in multi-functional fixation, meeting
the highest demands. For all building and construction
materials.
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PRAWDOPODOBNIE
NAJSZYBSZY SYSTEM MONTAŻU
NA ŚWIECIE

Probably the world´s 
fastest fixing system

ZAKRYCIE OTWORU
Drill hole covering

Dzięki kształtowi główki kołka, poszczerbione 
krawędzie otworu zostają zasłonięte.

The drill hole covering masks chipping around the 
drill hole.

SZPICZASTE ZAKOŃCZENIE
The dowel’s rhombus shaped tip

Szpiczaste zakończenie służy do optymalnego 
pozycjonowania kołka.

The rhombic shaped tip of the dowel serves as an 
optimal installation alignment.

Konstrukcja wnętrza kołka
umożliwia optymalne trzyma-
nie trzpienia kotwiącego.

The dowel´s inner side constructi-
on generates an optimal radial fi-
xing in the direction of the anchor
rod.

Odpowiedni kształt rowków
znakomicie trzyma kołek w 
otworze 

The anchor rod´s specific geometry
ensures an optimal expansion in all
directions within the drill hole.

Poprzez specjalną geometrię
trzpienia kotwiącego zostaje
rozwinięta maksymalna siła
promieniowa wzdłuż całego
kołka.

The anchor rod´s specific geometry
ensures an optimal expansion in all
directions within the drill hole.

OZNACZENIE 90° 
90° checkmark

Kształtowe i ciasne mocowanie w 
kierunku promieniowym poprzez 
obrót o 90° = optymalne trzymanie.

Powerful and optimal grip is achieved by 
a 90° turn.

The magic dowel twist́ ń lock.

Oznaczenie 90° jest pomocne
dla właściwego pozycjonowa-
nia trzpienia kotwiącego. 

The 90° checkmark also serves as
an alignment guide for the anchor
rod.

Dzięki kształtowi główki kołka,
poszczerbione krawędzie ot-
woru zostają zasłonięte.

The drill hole covering masks 
chipped plasterwork.

Poprzez obrót o 90° rozwinięte
zostają maksymalne siły pro-
mieniowe.

A powerful expansion force is 
generated by rotating the anchor
rod 90°.

PATENT

patented
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IDEA - ĆWIERĆ OBROTU
TWIST’N’LOCK.

ZALETY POMYSŁU

• Redukcja procesu montażu o około 80% 
względem konwencjonalnych metod.

• Uniwersalny kołek do wszystkich powszechnie 
stosowanych materiałów budowlanych.

• Szybko  - czysto - pewnie!
• Błyskawiczny montaż poprzez obrót o 90°.
• Szybkie i dokładne pozycjonowanie.
• Wiele dziedzin zastosowania.
• Mocowanie bez wysiłku fizycznego.
• Łatwe magazynowanie.

PORÓWNANIE CZASU MONTAŻU SY-
STEMU drehfix© Z KONWENCJO-
NALNYMI METODAMI 

Z systemem drehfix© przeprowadzisz proces
montażu błyskawicznie, pewnie i precyzyjnie
oszczędzając więcej niż 80% czasu.

With the drehfix© -Systems 
(Twist ´n´ Lock), fixing procedures 
are able to be carried out quickly, 
securely and safely, with a time saving
of over 80 %!

PORÓWNANIE CZASU MONTAŻU Z
KONWENCJONALNYMI METODAMI

Tradycyjne metody wymagają długotrwałych i
skomplikowanych procesów wkręcania.

Wykres czasu montażu przy 
konwencjonalnych metodach

Timing diagramm for conventional 
fixing methods.
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The advantages

• The fixing procedure is reduced by approx 80% in 
comparison to conventional methods.

• All for one and one for all!
• Universal dowels for any kind of material.
• Quick, clean, secure!
• Split second fixing with a 90° turn.
• Fast, exact adjustment.
• Wide range of application.
• Fixing without using strength – better for your health.
• In compariosn to conventional methods, with 

drehfix©-Systems you achieve a highly efficient way 
of working.

OBRÓT. 

GOTOWE. PEWNE.

Kołek z trzpieniem kotwiącym
umieść na żądanej głębokości. 

Dowel and anchor rod in 
borehole position.

Poprzez obrót o 90°zamocuj
trzpień kotwiący.

Anchor rod fixing with 
a 90° turn.

Gotowe i pewne mocowanie.

Finished and tight.
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Optymalne kotwienie dzięki
odpowiedniej geometrii
połączenia kołka, trzpienia i ot-
woru.

Znajduje zastosowanie
wszędzie tam, gdzie wymagane
jest szybkie, czyste oraz pewne
połączenie.

Wystarczy umieścić trzpień
kotwiący na żądanej głębo-
kości.

Poprzez jego obrót o 90° rozwija
się maksymalna siła promie-
niowa. Pewne mocowanie gwa-
rantowane!

CZA
S TO PIENIĄDZ!

OSZCZĘDZASZ 80%
CZASU MONTAŻU

Optimal anchorage is guaranteed due to the shape and powerful
combination of material, dowel and the anchor rod. Applicable
where a fast, clean, firm mounting universally is required.

With a turn of 90°, the maximum expansion force, in radial 
direction, is warranted.

The anchor rod is positioned at the required depth within a split
second.
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DZIEDZINY ZASTOSOWANIA.
Areas of application.

Ogrzewanie, klimatyzacja, 
instalacje sanitarne.
- mocowanie grzejników 
- instalacja armatury łazienkowej
- mocowanie mebli łazienkowych
- obejmy do rur
- rury odlewane
- montaż kasetonów, sufitów 

podwieszanych
- rury kanalizacyjne
- rury wysokotemperaturowe itp.

Instalacje hydrauliczne
- wszelkie mocowania rur 

przyłączeniowych, odpływowych
- mocowanie rynien

Elektrotechnika
- montaż instalacji elektrycznych
- szyny montażowe
- prowadnice kablowe
- montaż oświetlenia
- montaż szaf rozdzielczych
- mocowanie ogrzewaczy wody itp.

Stolarka
- montaż poręczy schodowych 
- montaż ciągów schodowych 
- stolarka okienna 
- stolarka drzwiowa 
- haki, ucha, oczka itp.

Fasady budynków
- mocowanie wszelkich konstrukcji 

zewnętrznych
- mocowania konstrukcyjne

Rusztowania
- kotwienie rusztowań do budynków

Systemy dystrybucji
- montaż systemów sprężonego 

powietrza, układów hydraulicznych

Dzięki systemowi drehfix© rodzi się nowa era w technice zamocowań. Ten światowy patent
dla montażu w ścianach, sufitach i podłogach umożliwi przeprowadzenie procesu montażu
błyskawicznie, niezawodnie i pewnie.

With drehfix©-Systems (Twist ´n´ Lock) new standards in anchorage technology are set. With this 
world-wide patented system, mountings in walls, ceilings and floors are fast, safe and dependable.

76

made in germany

Central Heating, ventilation 
and plumbing
- Mounting of radiators
- Bathroom fixtures and fittings
- Mounting of wash-hand basins
- Mounting hooks
- Fixing of pipe clamps
- U-Clamp screws 
- Fixing of cast piping
- Fixing of consoles
- Sewage pipes
- High temperature pipes etc.

Plumbing
- Drain pipes
- Plastic drain pipes etc.

Electrical engineering
- Mounting of:
- Installation pipes
- Ceiling track consoles
- Taught wire systems
- Light fittings
- Boilers
- Fuse and switch boxes
- Telephone sockets etc.

Wood machining:
- Railings
- Composing stick
- Roundhooks
- Ring nuts
- Railing consoles
- Steps and stairways
- Suspended lighting systems
- Window installation (spacers)etc.

Facade technology
- Mounting of:
- Facade screws
- Foundation braces
- Construction brackets etc.

Scaffolding
- Scaffolding brackets etc.

Piping
- Hydraulic piping, air pressure piping etc.

System drehfix© polecamy przede
wszystkim profesjonalistom, ale
również majsterkowiczom.

drehfix©-Systems (Twist ’n´ Lock) is
universally applicable. Both for 
professionals and for do-it-yourselfers.
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Nr artykułu Wiercony Rozmiar Min. Dł.kołka = Trzpień Długość Gwint Ilość szt. Waga
otwór kołka głębokość min. kotwiący trzpienia kołek opakowa -

ø otworu głębokość ocynkowany + trzpień/ nia kg 
kotwienia DIN 50961-ø opak.

Z 08120 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 120 mm M8 50 sztuk 1,7

Z 08150 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 150mm M8 50 sztuk 2,1

Z 08180 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 180mm M8 50 sztuk 2,3

Z 08200 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 200 mm M8 50 sztuk 2,7

Z 08250 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 250mm M8 50 sztuk 3,3

Z 08300 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 300mm M8 50 sztuk 3,9

Type-No. Drill hole Dowel Minimum Lenght of dowel- Fixing-rod ø mm Dimension Connection Sales-unit: Total weight
ø Ultramid B3L depth of minimum depth galvanized and fixing-rod thread Set of dowel of sales-unit

drill hole of anchorage free of chromat and fixing-rod per kg

Nr artykułu Wiercony Rozmiar Min. Dł.kołka = Trzpień Długość Gwint Ilość szt. Waga
otwór kołka głębokość min. kotwiący trzpienia kołek opakowa -

ø otworu głębokość ocynkowany + trzpień/ nia kg 
kotwienia DIN 50961-ø opak.

B 10100 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10mm 100mm M10 25 sztuk 1,3

B 10120 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10mm 120 mm M10 25 sztuk 1,6

B 10150 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10mm 150 mm M10 25 sztuk 1,8

B 10160 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10mm 160 mm M10 25 sztuk 2,0

B 10180 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10mm 180 mm M10 25 sztuk 2,2

B 10200 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10mm 200 mm M10 25 sztuk 2,4

B 10250 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10mm 250 mm M10 25 sztuk 3,0

B 10300 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10mm 300 mm M10 25 sztuk 3,6

Type-No. Drill hole Dowel Minimum Lenght of dowel- Fixing-rod ø mm Dimension Connection Sales-unit: Total weight
ø Ultramid B3L depth of minimum depth galvanized and fixing-rod thread Set of dowel of sales-unit

drill hole of anchorage free of chromat and fixing-rod per kg

Nr artykułu Wiercony Rozmiar Min. Dł.kołka = Trzpień Długość Gwint Ilość szt. Waga
otwór kołka głębokość min. kotwiący trzpienia kołek opakowa -

ø otworu głębokość ocynkowany + trzpień/ nia kg 
kotwienia DIN 50961-ø opak.

Z 10150 14mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 150 mm M10 25 sztuk 1,6

Z 10180 14mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180mm M10 25 sztuk 2,2

Z 10200 14mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 200mm M10 25 sztuk 2,5

Z 10250 14mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 250 mm M10 25 sztuk 3,0

Z 10300 14mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 300mm M10 25 sztuk 3,6

Type-No. Drill hole Dowel Minimum Lenght of dowel- Fixing-rod ø mm Dimension Connection Sales-unit: Total weight
ø Ultramid B3L depth of minimum depth galvanized and fixing-rod thread Set of dowel of sales-unit

drill hole of anchorage free of chromat and fixing-rod per kg

12 x 50 mm

M8

12 x 100 mm

M8

14 x 75 mm

M10

14 x 140 mm

M10

System drehfix©-różne rozmiary kołków z wieloma różnymi 
długościami trzpieni kotwiących

drehfix©-Systems fixings can be 
combined with numerous products

DOSTĘPNE WARIANTY Z GWINTAMI TRZPIENI M10

Possible combinations with connection thread M10

drehfix© - PRZEZNACZENIE: BETON I MATERIAŁY TWARDE.

drehfix© - fittings for concrete and firm material

drehfix© - PRZEZNACZENIE: CEGŁA I MATERIAŁY POROWATE.

drehfix© - fittings for bricks and porous material

PRZEGLĄD SYSTEMU drehfix©

Overview drehfix© - Systems

DOSTĘPNE WARIANTY Z GWINTAMI TRZPIENI M8

Possible combinations with connection thread M8

.

drehfix© - PRZEZNACZENIE: BETON I MATERIAŁY TWARDE. 

drehfix© - fittings for concrete and firm material

drehfix© - PRZEZNACZENIE: CEGŁA I MATERIAŁY POROWATE.

drehfix© - fittings for bricks and porous material

BETON / CONCRETE CEGŁA / BRICKS BETON / CONCRETE CEGŁA / BRICKS

Nr artykułu Wiercony Rozmiar Min. Dł.kołka = Trzpień Długość Gwint Ilość szt. Waga
otwór kołka głębokość min. kotwiący trzpienia kołek opakowa -

ø otworu głębokość ocynkowany + trzpień/ nia kg 
kotwienia DIN 50961-ø opak.

B 08065 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 65 mm M8 50 sztuk 1,0

B 08080 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 80 mm M8 50 sztuk 1,1

B 08100 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 100 mm M8 50 sztuk 1,4

B 08110 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 110 mm M8 50 sztuk 1,5

B 08120 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 120 mm M8 50 sztuk 1,7

B 08150 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 150 mm M8 50 sztuk 2,0

B 08180 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 180 mm M8 50 sztuk 2,3

B 08200 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 200 mm M8 50 sztuk 2,6

B 08250 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 250 mm M8 50 sztuk 3,2

B 08300 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 300 mm M8 50 sztuk 3,8

Type-No. Drill hole Dowel Minimum Lenght of dowel- Fixing-rod ø mm Dimension Connection Sales-unit: Total weight
ø Ultramid B3L depth of minimum depth galvanized and fixing-rod thread Set of dowel of sales-unit

drill hole of anchorage free of chromat and fixing-rod per kg



OBEJMY DO RUR -
TIPP PRIOPRESS

Sanitary pipe clamps -
Tipp Priopress

DANE TECHNICZNE
I ZALETY

Technical specifications and
advantages

• szybkie i szerokie rozwarcie umożliwia 
łatwe ułożenie rury

• łatwe zaciśnięcie obejmy
• szybki, prosty i pewny montaż
• dwu gwintowa nakrętka mocująca M8/M10
• opatentowany system błyskawicznego 

mocowania 
• optymalne trzymanie
• łatwy i błyskawiczny montaż bez użycia siły
• zakres średnic 12 mm do 114 mm

• Easy insertion of pipe
• Quick, easy and secure when closing
• Strength-saving insertion of pipes when 

mounting overhead
• Connecting nut
• Patented closure for high-tensile loading
• Equipped with elegant click-mechanismus for 

pre-assembly
• Clamp can be opened widely
• Clamping area from 12 mm to 114 mm
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Nr artykułu Zakres Rury Rury Rury Rury Rury PVC Rury Rury PE Ilość Waga
średnic miedziane miedziane z gwintowane stalowe DIN 8061/62 nierdzewne DIN 8075 szt. opakowania

DIN 1768 płaszczem DIN 2440/41 grubościenne DIN 17455 / kg
PCV DIN 2448/58 opak.

100.066012 11 - 15 12 8/12 - 10/14 1,4” - - - - 100 3,2

100.066015 15- 19 15/18 12/16 - 15/19 3/8” 17,2 - 15 - 100 3,6

100.066021 21 - 23 22 18/23 1/2” 21,3 - 22 20 100 4,0

100.066026 26 - 28 28 22/27 3/4” 26,9 25 28 25 100 4,9

100.066032 32 - 35 35 28/33 1” 33,7 32 35 32 100 5,1

100.066040 40 - 43 42 35/40 1 1/4” 42,4 40 42 40 50 2,9

100.066048 48 - 51 - 42/48 1 1/2” 22/46 - 48,3 - 50 3,2

100.066052 52 - 56 54 54Cu - - 50 4,0

100.066057 57 - 60 2” - 30 2,3

100.066062 62 - 64 64 Cu - - - 30 2,5

100.066074 74 - 80 64 63.5 2 1/2” - - - 63,5 30 3,1

100.066083 83 - 91 - 76.1 3” 76,1 - 76,1 80 25 2,9

100.0660108 108 - 114 - 114.3 4” 114,1 - 108,1 110 10 2,0

Type-No. Value dimension Copper Pipe Wicu-Pipe Threaded pipe Boiler pipe PVC-Pipe high-grade PE-pipe Unit Total weight
holding Plakes Pipe external DIN 2440/41 DIN 2448/58 DIN 8061/62 steel pipe DIN 8075 quantity of sales-unit
capacity DIN 1768 Total external DIN 17455 external per kg

OBEJMY DO RUR
TIPP PRIOPRESS TYP 2-G
(DWU GWINTOWA NAKRĘTKA M8/M10)

Sanitary pipe clamps
Tipp Priopress (M8/M10 Connection thread)

DANE TECHNICZNE 
I ZALETY

• opatentowany system 
błyskawicznego zamknięcia

• materiał  - hartowana stal sprężynowa 
• całkowicie ocynkowana
• dwu gwintowa M8/M10 nakrętka 

pod klucz 13 
• gumowy profil jako izolacja akustyczna 

według DIN 4109
• łatwe ułożenie rur dzięki 

szerokiemu rozwarciu
• podtrzymanie rury w pozycji otwartej
• kompaktowa budowa
• czarna guma tłumiąca

Technical specifications and
advantages.

• Patented closure with thread plate for high 
tensile loading

• Elegant click-shut mechanism
• Material: Clamp body is a one-part high alloyed 

hardened of spring steel
• Complete surface ist elecroplated galvanised
• Wrench width 13for tightening and 

adjusting of the thread rod
• With rubber inlay for sound insulation 

DIN 4109
• Compact series
• Black profile rubber
• Especially suited for visible areas in living 

quarters

www.sina-gmbh.de

11-15 mm
15-19 mm 21-23 mm

26-28 mm
32-35 mm

40-43 mm
48-51 mm

52-56 mm
57-60 mm

62-64 mm
74-80 mm

83-91 mm
108-114 mm

1/4”
3/8”

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”

1 1/2”
2”

2 3/8”
2 1/2”

3”

2 3/4”
4”

Mocowanie obejmy
Application range i.e. pipe clamp connectors



drehfix© - Systems
universal fixings for bricks 
can be combined with numerous products

drehfix© - MOCOWANIE UNIWERSALNE DLA CEGŁY I MATERIAŁÓW 

POROWATYCH - GWINT TRZPIENIA KOTWIĄCEGO M8/M10

drehfix© - universal fittings für bricks and porous material
Connection thread M8/M10
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Nr artykułu Wiercony Rozmiar Min. Dł.kołka = Trzpień Długość Gwint Ilość szt. Waga
otwór kołka głębokość min. kotwiący trzpienia kołek opakowa -

ø otworu głębokość ocynkowany + trzpień/ nia kg  
kotwienia DIN 50961 opak.

Z 08120 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 120mm M8 50 sztuk 1,7

Z 08150 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 150 mm M8 50 sztuk 2,1

Z 08180 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 180 mm M8 50 sztuk 2,3

Z 08200 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 200 mm M8 50 sztuk 2,7

Z 08250 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 250 mm M8 50 sztuk 3,3

Z 08300 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 300 mm M8 50 sztuk 3,9

Z 10150 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 150 mm M10 25 sztuk 1,6

Z 10180 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180 mm M10 25 sztuk 2,2

Z 10200 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 200 mm M10 25 sztuk 2,5

Z 10250 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 250 mm M10 25 sztuk 3,0

Z 10300 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 300 mm M10 25 sztuk 3,6

Type-No. Drill hole Dowel Minimum Lenght of dowel- Fixing-rod ø mm Dimension Connection Sales-unit: Total weight
ø Ultramid B3L depth of minimum depth galvanized and fixing-rod thread Set of dowel of sales-unit

drill hole of anchorage free of chromat and fixing-rod per kg

300 mm

250 mm

200 mm

180 mm

150 mm

120 mm

12x100 mm 14x140 mm

SPOSÓB MONTAŻU directions of use

• wywierć otwór
• wsadź kołek
• wsuń trzpień kotwiący
• wybierz żądany odstęp
• poprzez ćwierć obrotu zamocuj
• zamocuj obejmę

Kołek uniwersalny z trzpieniem kotwiącym drehfix© jest 

przeznaczony dla wszystkich konwencjonalnych materiałów 

budowlanych. Obejmy do rur mogą być dowolnie dobierane do 

systemu drehfix© z trzpieniami M8 jak również  M10.

• Drill hole
• Position the dowel
• Insert the anchor rod
• Select preferred spacing
• Secure by turning a quarter turn

drehfix©-Systems (Twist ´n´ Lock) universal dowel with anchor rod is

compatible with many conventional materials. Twist ´n´ Lock can be 

combined with M8, M10 threaded pipe clamp connectors, invariably.

drehfix© MOCOWANIE 
UNIWERSALNE DLA CEGŁY
RÓŻNE ROZMIARY KOŁKÓW Z WIELOMA RÓŻNYMI 

DŁUGOŚCIAMI TRZPIENI KOTWIĄCYCH

Mocowanie obejmy
Application range i.e. pipe clamp connectors

ZALETY advantages

• opatentowany system 
błyskawicznego mocowania

• bezstopniowa, łatwa 
regulacja położenia

• optymalne trzymanie
• łatwy i błyskawiczny 

montaż bez użycia siły
• montaż nie wymagający 

specjalnych narzędzi
• jeden dla wielu różnorodnych 

materiałów

• Fast and efficient mounting
• Infinitely variable spacing
• High quality performance
• For power-saving and effortless 

working
• No additional tools required

ZASTOSOWANIE DO MATERIAŁÓW
areas of application

cegła pełna, cegła dziurawka, pustak, 
beton komórkowy, beton lekki, silikaty

Brick, lime sandstone, sandstone, hollow bricks, porous
concrete, lightweight concrete

PRZEZNACZENIE MIĘDZY INNYMI
secondary fixings

Dla średnich obciążeń w ogrzewnictwie, klimaty-
zacji, instalacjach sanitarnych i elektrycznych

For light loads in the areas of heating, ventilation, 
plumbing and electrics



drehfix© - Systems 
universal fixings for concrete 
can be combined with numerous products

drehfix© - MOCOWANIE UNIWERSALNE DLA BETONU I MATERIAŁÓW
TWARDYCH - GWINT TRZPIENIA KOTWIĄCEGO M8/M10

drehfix© - universal fittings for concrete and firm material
connection thread M8/M10
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drehfix© - MOCOWANIE 
UNIWERSALNE DLA BETONU
RÓŻNE ROZMIARY KOŁKÓW Z WIELOMA RÓŻNYMI DŁUGOŚCIAMI
TRZPIENI KOTWIĄCYCH

Mocowanie w betonie
Application range i.e. concrete

Nr artykułu Wiercony Rozmiar Min. Dł.kołka = Trzpień Długość Gwint Ilość szt. Waga
otwór kołka głębokość min. kotwiący trzpienia kołek opakowa -

ø otworu głębokość ocynkowany + trzpień/ nia kg  
kotwienia DIN 50961 opak.

B 08065 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 65mm M8 50 sztuk 1,0

B 08080 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 80 mm M8 50 sztuk 1,1

B 08100 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 100 mm M8 50 sztuk 1,4

B 08110 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 110 mm M8 50 sztuk 1,5

B 08120 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 120 mm M8 50 sztuk 1,7

B 08150 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 150 mm M8 50 sztuk 2,0

B 08180 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 180 mm M8 50 sztuk 2,3

B 08200 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 200 mm M8 50 sztuk 2,6

B 08250 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 250 mm M8 50 sztuk 3,2

B 08300 12 mm 12 x 50 60 mm 50 mm 8 mm 300 mm M8 50 sztuk 3,8

B 10100 14 mm 14 x 75 85mm 75 mm 10 mm 100 mm M10 25 sztuk 1,3

B 10120 14mm 14 x 75 85mm 75 mm 10 mm 120 mm M10 25 sztuk 1,6

B 10150 14 mm 14 x 75 85mm 75 mm 10 mm 150 mm M10 25 sztuk 1,7

B 10160 14 mm 14 x 75 85mm 75 mm 10 mm 160 mm M10 25 sztuk 1,8

B 10180 14 mm 14 x 75 85mm 75 mm 10 mm 180 mm M10 25 sztuk 2,2

B 10200 14 mm 14 x 75 85mm 75 mm 10 mm 200 mm M10 25 sztuk 2,4

B 10250 14 mm 14 x 75 85mm 75 mm 10 mm 250 mm M10 25 sztuk 3,0

B 10300 14 mm 14 x 75 85mm 75 mm 10 mm 300 mm M10 25 sztuk 3,6

Type-No. Drill hole Dowel Minimum Lenght of dowel- Fixing-rod ø mm Dimension Connection Sales-unit: Total weight
ø Ultramid B3L depth of minimum depth galvanized and fixing-rod thread Set of dowel of sales-unit

drill hole of anchorage free of chromat and fixing-rod per kg

ZASTOSOWANIE DO MATERIAŁÓW
areas of application

beton, cegła pełna, cegła dziurawka, pustak, 
beton komórkowy, beton lekki, kamień naturalny,
gazobeton, klinkier, skała

Concrete, bricks, lime sandstone, sandstone, hollow bricks,
porous concrete, screed, natural stone, gas concrete, clinker
brick, lightweight concrete

PRZEZNACZENIE MIĘDZY INNYM
secondary fixings

Dla średnich obciążeń w ogrzewnictwie, klimaty-
zacji , instalacjach sanitarnych i elektrycznych

For light loads in the areas of heating, ventilation, plum-
bing and electrics

ZALETY advantages

• opatentowany system błyskawicznego 
mocowania

• bezstopniowa, łatwa regulacja położenia
• optymalne trzymanie
• łatwy i błyskawiczny montaż bez użycia siły
• montaż nie wymagający specjalnych narzędzi
• jeden dla wielu różnorodnych materiałów

• Fast and efficient mounting
• Infinitely variable spacing
• High quality performance
• For power-saving and effortless working
• No additional tools required

SPOSÓB MONTAŻU directions of use

• wywierć otwór
• wsadź kołek
• wsuń trzpień kotwiący
• wybierz żądany odstęp
• poprzez ćwierć obrotu zamocuj
• zamocuj obejmę

Kołek uniwersalny z trzpieniem kotwiącym
drehfix©-jest przeznaczony dla wszystkich
konwencjonalnych materiałów budowlanych.
Obejmy do rur moga być dowolnie dobierane
do systemu drehfix© z trzpieniami M8 jak
równiez M10.

drehfix©-Systems (Twist ´n´ Lock) universal 
dowel with anchor rod is compatible with many 
conventional materials. Twist ´n´ Lock can be
combined with M8 and M10 threaded pipe clamp
connectors, invariably.

300 mm

250 mm

200 mm

180 mm

160 mm

150 mm

120 mm

110 mm

100 mm

80 mm

65 mm

12x50 mm 14x75 mm

• Drill hole
• Position the dowel
• Insert the anchor rod
• Select preferred spacing
• Secure by turning a 

quarter turn
• Install pipe clamp



SPOSÓB MONTAŻU:
• wywierć otwór
• wsadź kołek
• włóż trzpień kotwiący
• wybierz żądany odstęp
• poprzez ćwierć obrotu zamocuj
• zamontuj ceramikę
• dokręć nakrętkę z kołnierzem typ W1, 

względnie kołnierz plastikowy i 
nakrętkę sześciokątną - typ W2 lub 
kołnierz gumowy i nakrętkę 
sześciokątną - typ W4 i W5

• załóż zaślepkę

Mocowanie systemu drehfix© z trzpieniem M10
znajduje zastosowanie do powszechnie dostępnej 
ceramiki łazienkowej

Directions of use
• Drill hole
• Position the dowel
• Insert the anchorage rod
• Select preferred spacing
• Secure by turning a quarter turn
• Install sanitary appliances
• Tighten nut 
• If necessary install covering cap 

drehfix©-Systems (Twist ´n´ Lock) washstand fittings with 
anchor rod are compatible with all conventional sanitary 
appliances, threaded connectors M10.
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drehfix© MOCOWANIE UMYWALKI W1 (Washstand fittings)

drehfix© MOCOWANIE UMYWALKI W2 (Washstand fittings)

Zalety:

• szybki montaż
• bezstopniowa regulacja, 

grubość umywalki w 
zakresie 15-40mm

• pewne mocowanie
• błyskawiczny i łatwy montaż
• nie wymaga specjalnych 

narzędzi
• kompletne mocowanie w 

osobnym opakowaniu

Advantages:

• Fast and efficient mounting
• Infinitely variable spacing 

(15 - 40 mm)
• High quality performance
• For power-saving and effortless 

working
• No additional tools required
• Ready to install, packaged in 

polyethylene bags

Zastosowanie do materiałów:

beton, cegła pełna, cegła dziurawka,
pustak, beton komórkowy, beton lek-
ki, kamień naturalny, gazobeton, klin-
kier, skała

Elementy:

kołek, trzpień kotwiący, nakrętka z
kołnierzem  z tworzywa, zaślepka
chromowana lub biała

Areas of application:

concrete, brick, lime sandstone, sandstone,
hollow bricks, gas concrete, porous 
concrete, lightweight concrete, natural 
stone, clinker, screed

Components:

dowel, anchorage rod, PVC union nut, 
covering cap chrome or white

Przykład zastosowania  - 
mocowanie umywalki

Application range:
i. e. washstand - and sanitary 
appliances

Nr artykułu Wiercony Rozmiar Min. Dł.kołka = Trzpień Długość Zaślepka Ilość szt. Waga
otwór kołka głębokość min. kotwiący trzpienia kołek opakowa -

ø otworu głębokość ocynkowany + trzpień/ nia kg 
kotwienia DIN 50961-ø opak.

W1B 10120 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10 mm 120mm ---- 2 sztuki 0,136

W1BC 1012 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10 mm 120 mm chrom 2 sztuki 0,152

W1BW 10120 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10 mm 120 mm biały/white 2 sztuki 0,152

W1Z 10180 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180 mm ---- 2 sztuki 0,204

W1ZC 10180 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180 mm chrom 2 sztuki 0,216

W1ZW 10180 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180 mm biały/white 2 sztuki 0,216

Type-No. Drill hole Dowel Minimum Lenght of dowel- Fixing-rod ø mm Dimension Conclusion Sales-unit: Total weight
ø Ultramid B3L depth of minimum depth galvanized and fixing-rod thread Set of dowel of sales-unit

drill hole of anchorage free of chromat and fixing-rod per kg

Nr artykułu Wiercony Rozmiar Min. Dł.kołka = Trzpień    Długość Zaślepka Ilość szt. Waga
otwór kołka głębokość min. kotwiący trzpienia kołek opakowa -

ø otworu głębokość ocynkowany + trzpień/ nia kg 
kotwienia DIN 50961-ø opak.

W2B 10120 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10 mm 120mm ---- 2 sztuki 0,156

W2BC 1012 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10 mm 120 mm chrom 2 sztuki 0,172

W2BW 10120 14 mm 14 x 75 85 mm 75mm 10 mm 120 mm biały/white 2 sztuki 0,172

W2Z 10180 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180 mm ---- 2 sztuki 0,216

W2ZC 10180 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180 mm chrom 2 sztuki 0,232

W2ZW 10180 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180 mm biały/white 2 sztuki 0,232

Type-No. Drill hole Dowel Minimum Lenght of dowel- Fixing-rod ø mm Dimension Conclusion Sales-unit: Total weight
ø Ultramid B3L depth of minimum depth galvanized and fixing-rod thread Set of dowel of sales-unit

drill hole of anchorage free of chromat and fixing-rod per kg

drehfix© MOCOWANIE UMYWALKI W4 (Washstand fittings)

Nr artykułu Wiercony Rozmiar Min. Dł.kołka = Trzpień Długość Zaślepka Ilość szt. Waga
otwór kołka głębokość min. kotwiący trzpienia kołek opakowa -

ø otworu głębokość ocynkowany + trzpień/ nia kg 
kotwienia DIN 50961-ø opak.

W4Z08150 12 mm 12 x 100 110 mm 100 mm 8 mm 150 mm ---- 2 sztuki 0,111

Type-No. Drill hole Dowel Minimum Lenght of dowel- Fixing-rod ø mm Dimension Conclusion Sales-unit: Total weight
ø Ultramid B3L depth of minimum depth galvanized and fixing-rod thread Set of dowel of sales-unit

drill hole of anchorage free of chromat and fixing-rod per kg

drehfix© MOCOWANIE UMYWALKI W5 (Washstand fittings)

Nr artykułu Wiercony Rozmiar Min. Dł.kołka = Trzpień Długość Zaślepka Ilość szt. Waga
otwór kołka głębokość min. kotwiący trzpienia kołek opakowa -

ø otworu głębokość ocynkowany + trzpień/ nia kg 
kotwienia DIN 50961-ø opak.

W5Z10180 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180mm ---- 2 sztuki 0,197

W5ZC10180 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180 mm chrom 2 sztuki 0,148

W5ZW10180 14 mm 14 x 140 150 mm 140 mm 10 mm 180 mm biały/white 2 sztuki 0,148

Type-No. Drill hole Dowel Minimum Lenght of dowel- Fixing-rod ø mm Dimension Conclusion Sales-unit: Total weight
ø Ultramid B3L depth of minimum depth galvanized and fixing-rod thread Set of dowel of sales-unit

drill hole of anchorage free of chromat and fixing-rod per kg

drehfix© - SYSTEMS
MOCOWANIE UMYWALKI 
drehfix© - Systems Washstand fittings



WYPOSAŻENIE
accessoires

drehfix© KLUCZ MONTAŻOWY 
drehfix© universal installation key
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WYPOSAŻENIE
accessoires

drehfix© BADANIA I RAPORTY
drehfix© test reports

18

OBRÓT.
GOTOWE. PEWNE. 

opakowanie
package

miara łamana 
folding rule

drehfix© klucz montażowy uniwersalny 5 mm - 7 mm
drehfix© universal installation key 5 mm - 7 mm

regał prezentacyjny
sale display

made in germany

Nr artykułu Do trzpieni ø Opakowanie

MSSW5x7 8 mm & 10 mm 1 sztuka

Type-No. for anchor rod ø Unit


