Liny i mocowania
Cennik, 26 lutego 2015
Liny, mocowania i akcesoria, oferta na elementy standardowe. Dostarczamy również
akcesoria i mocowania o niestandardowych parametrach - prosimy o kontakt.
Towary wysyłamy pocztą kurierską / spedycją.

Nazwa

Kod EAN

Cena

+23%

netto

brutto

Liny
Stalowe liny kwasoodporne (AISI 316) i liny plecione z jedwabiu polipropylenowego
z rdzeniem, odporne na działanie promieni UV.
Lina stalowa, nierdzewna 3 mm, splot 7x7 - 1 metr
siła zrywająca: 6,05 kN

5901384812003

2,46 zł

3,03 zł

Lina stalowa, nierdzewna 4 mm, splot 7x19 - 1 metr
siła zrywająca: 10,8 kN

5901384812010

3,92 zł

4,82 zł

Lina pleciona 5 mm, lina polipropylenowa z rdzeniem, czarno-szara - 1 metr
siła zrywająca: 3,1 kN

5901384812034

1,20 zł

1,48 zł

Lina pleciona 6 mm, lina polipropylenowa z rdzeniem, czarno-szara - 1 metr
siła zrywająca: 5,2 kN

5901384812041

1,32 zł

1,62 zł

5901384812058

12,56 zł

15,45 zł

5901384812065

17,72 zł

21,80 zł

Mocowania
Standardowe mocowania lin w różnych wariantach - do lin o różnej grubości i do różnych
podłoży - wkręty oczkowe, śruby dwugwintowe i kotwy chemiczne. Mocowania o innych
parametrach dostępne na zamówienie.

Wkręt oczkowy W8X80 - drewno, dystans: do 5 cm
Wkręt do drewna z okiem, dystans: 5 cm
średnica 8 mm, długość 80 mm, stal nierdzewna

Wkręt oczkowy W10X100 - drewno, dystans: do 6 cm
Wkręt do drewna z okiem, dystans: 6 cm
średnica 10 mm, długość 100 mm, stal nierdzewna
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Śruba dwugwintowa D8X100 - drewno / mur, dystans: do 5 cm
Śruba dwugwintowa z zaciskiem krzyżowymn lub uchem, do drewna lub w mur.
Koszulka nylonowa trójstronnego rozpierania 12x60 mm, podkładka 29 mm
Średnica wiercenia 12 mm, minimalna głębokość wiercenia: 70 mm
D8X100-U - z uchem

5901384812072

12,85 zł

15,81 zł

D8X100-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 3 lub 4 mm

5901384812379

21,20 zł

26,08 zł

D8X120-U - z uchem

5901384812355

13,78 zł

16,95 zł

D8X120-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 3 lub 4 mm

5901384812362

22,40 zł

27,55 zł

Śruba dwugwintowa D8X120 - drewno / mur, dystans: do 6 cm
Śruba dwugwintowa z zaciskiem krzyżowymn lub uchem, do drewna lub w mur.
Koszulka nylonowa trójstronnego rozpierania 12x80, podkładka 29 mm
Średnica wiercenia 12 mm, minimalna głębokość wiercenia: 90 mm

Śruba dwugwintowa D10X160 - drewno / mur, dystans: do 6 cm
Śruba dwugwintowa z zaciskiem krzyżowym 3 mm, 4 mm lub z uchem, do drewna lub w mur.
Koszulka nylonowa trójstronnego rozpierania 14x80 mm 3-stronne rozpieranie,
podkładka 34 mm. Średnica wiercenia 14 mm, minimalna głębokość wiercenia: 90 mm
D10X160-U - z uchem

5901384812089

23,83 zł

29,31 zł

D10X160-3 - z zaciskiem krzyżowym do liny 3 mm

5901384812096

26,17 zł

32,19 zł

D10X160-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 4 mm

5901384812102

35,70 zł

43,91 zł

Śruba dwugwintowa D10X180 - drewno / mur, dystans: do 8 cm
Śruba dwugwintowa z zaciskiem krzyżowym 3 mm, 4 mm lub z uchem, do drewna lub w mur.
Koszulka nylonowa trójstronnego rozpierania 14x80 mm, podkładka 34 mm.
Średnica wiercenia 14 mm, minimalna głębokość: 90 mm
D10X180-U - z uchem

5901384812119

23,83 zł

29,31 zł

D10X180-3 - z zaciskiem krzyżowym do liny 3 mm

5901384812126

26,17 zł

32,19 zł

D10X180-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 4 mm

5901384812348

35,70 zł

43,91 zł

Kotwa chemiczna C10X180 - mur, dystans: do 8 cm
Kotwa chemiczna do mocowania w podłożach z pustymi przestrzeniami, wklejana na żywicę.
Wymiary: M10x180 mm, plastikowa tuleja siatkowa 16 x 90 mm, podkładka 34 mm. Stal nierdzewna.
Średnica wiercenia 16 mm, minimalna głębokość: 100 mm
C10X180-U - z uchem

5901384812133

24,80 zł

30,50 zł

C10X180-3 - z zaciskiem krzyżowym do liny 3 mm

5901384812140

27,14 zł

33,38 zł

C10X180-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 4 mm

5901384812157

38,53 zł

47,39 zł
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Kotwa chemiczna C12X200 - mur, dystans: do 8 cm
Kotwa chemiczna do mocowania w podłożach z pustymi przestrzeniami, wklejana na żywicę.
Wymiary: M12x200 mm, plastikowa tuleja siatkowa 16 x 90 mm, podkładka 44 mm. Stal nierdzewna.
Średnica wiercenia 16 mm, minimalna głębokość wiercenia: 100 mm
C12X200-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 4 mm

5901384812164

27,91 zł

34,33 zł

C12X200-5 - z zaciskiem krzyżowym do liny 5 mm

5901384812171

48,35 zł

59,47 zł

5901384812188

31,00 zł

38,13 zł

Nierdzewna (AISI 304) kotwa do wkręcania w grunt. Do lin plecionych i stalowych.
Długość 60 cm, skok sprężyny: 70 mm, średnica: 70 mm, fi: 8 mm
5901384812201

50,00 zł

61,50 zł

5901384812218

25,58 zł

31,46 zł

5901384812225

41,00 zł

50,43 zł

Kotwa chemiczna z dystansem CD12X300 - mur ocieplony, dystans: do 10 cm
Kotwa chemiczna do mocowania w ścianach ocieplonych, w podłożach z pustymi przestrzeniami.
Tuleja dystansowa PP, podkładka 44 mm. Stal nierdzewna.
Średnica wiercenia 16 mm, minimalna głębokość wiercenia: 100 mm
CD12X300-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 4 mm

Kotwa wkręcana w grunt

Kotwy chemiczne - żywica
Poliestrowa żywica dwuskładnikowa bez styrenu, przeznaczona do zamocowań w materiałach
lekkich i ceramicznych takich jak: beton komórkowy, cegła pełna, i w materiałach z otworami:
porotherm, cegła dziurawka, pustaki itp.

Żywica poliestrowa RAWL R-KEM+ 175 ml - do mocowań "C"
Kartridż z jedną dysza mieszającą. Do stosowania z dozownikiem.

Żywica poliestrowa RAWL R-KEM+ 300 ml - do mocowań "C"
Kartridż z dwoma dyszami mieszającymi. Do stosowania z dozownikiem.
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Akcesoria
Zakończenia lin, kausze, ściągacze itp.
Wszystkie elementy ze stali kwasoodpornej AISI 316.
Śruba rzymska - ściągacz M6 - szczęka-szczęka

5901384812232

14,84 zł

18,25 zł

Śruba rzymska - ściągacz M8 - szczęka-szczęka

5901384812249

18,90 zł

23,25 zł

Śruba rzymska - ściągacz M10 - szczęka-szczęka

5901384812386

24,31 zł

29,90 zł

Zacisk do liny zamknięty 3 mm

5901384812256

7,23 zł

8,89 zł

Zacisk do liny zamknięty 4 mm

5901384812263

8,20 zł

10,09 zł

Zacisk kabłąkowy 3 mm

5901384812287

2,70 zł

3,32 zł

Zacisk kabłąkowy 4 mm

5901384812294

3,15 zł

3,87 zł

Kausza 3 mm

5901384812317

0,61 zł

0,75 zł

Kausza 4 mm

5901384812324

0,65 zł

0,80 zł
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