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LINY - PODPORY DO PNĄCZY

Liny pozwalają tworzyć proste, nienachalne wizualnie podpory dla niektórych gatunków pnączy.

Nierdzewne liny są trwałe, a konstrukcja lekka; decydując się na podporę z lin wizualnie stawiamy 

na rośliny, a nie na samą konstrukcję. Pnącza mogą ozdabiać fasady, tworzyć zielone ściany, z ich 

pomocą możemy zagospodarować pionowe powierzchnie, które w przeciwnym razie byłyby martwe, 

lub w najlepszym razie zajęte przez reklamy czy niechciane gra'  ti. Pnącza mogą też stać się moty-

wem przewodnim, nie tylko listkiem ( gowym zasłaniającym niedostatki architektury!

*

Zielony Front dostarcza elementy do tworzenia linowych podpór do pnączy. Nie zajmujemy się montażem

i nie projektujemy olinowania czy konstrukcji wsporczych, ale w razie potrzeby i naszych możliwości chętnie 

służymy radą. O sukcesie zielonej ściany wykonanej z pnączy decyduje właściwy dobór rośliny i podpory, oraz 

odpowiednia pielęgnacja, dobór właściwych produktów wymaga wnikliwości, a niniejszy katalog ma zapewnić 

niezbędne minimum wiedzy. Wychodzimy z założenia, że najważniejsze są pnącza, a olinowanie ma być

możliwie proste i tanie, choć jednocześnie efektywne i trwałe. 

› Co oferujemy

Samodzielne oszacowanie kosztu jest proste: należy wybrać pnącze, ustalić układ i gęstość olinowania,

dobrać właściwe mocowania, przeliczyć i voila! Olinowanie składa się z trzech elementów: z lin, mocowań

i dodatkowych akcesoriów. Liny nierdzewne są stosunkowo niedrogie i łatwo zliczyć sumaryczne zapotrzebo-

wanie. Najdroższym elementem są mocowania, stąd rzetelne ustalenie zapotrzebowania na nie jest podsta-

wą kosztorysu. Dodatkowy osprzęt typu ściągacze do lin czy zaciski kabłąkowe to zazwyczaj kilka procent 

całości. Cennik jest dostępny na naszej stronie internetowej.

› Ile to kosztuje
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Jak wszystkie rośliny, pnącza mają zróżnicowane wymagania co do 
stanowiska. Nieliczne są bardzo tolerancyjne i poradzą sobie nawet 
na niekorzystnej elewacji północnej lub wschodniej, inne są bardziej 
wymagające i będą bujnie rosnąć tylko w miejscu zapewniającym 
optymalne dla nich warunki. Większość pnączy rośnie najlepiej na 
wystawie południowej i zachodniej, czyli tam, gdzie przez dużą 
część dnia jest dostatek światła słonecznego. Wystawa północna jest 
w okresie wegetacyjnym ocieniona przez większą część dnia, więc do-
brze będą się tam czuły tylko pnącza cieniolubne. Wystawa wschod-
nia jest niekorzystna ponieważ słońce operuje tam tylko w godzinach 
porannych, a intensywne grzanie porannego słońca po zimnej nocy 
jest dla większości roślin nieznośne i zimą często prowadzi do ich 
wymarzania. W dobrze nasłonecznionym, osłoniętym od wiatru 
miejscu roślina będzie szybko się rozwijać ciesząc dużymi rocznymi 
przyrostami i możemy założyć, że w krótkim czasie będzie wysoka i 
gęsta. Ten sam gatunek w cieniu północnej fasady będzie rósł powoli 
i nieefektownie, zamiast bujnie się rozwijać będzie jedynie znosić 
trudy wegetacji w niesprzyjających warunkach - paradoksalnie ten 
wariant też może nas satysfakcjonować.

Zazwyczaj chcemy aby pnącze jak najszybciej i jak najwyżej porosło 
zaplanowane przez nas miejsce. Proces ten jest zazwyczaj długotrwa-
ły, nabiera tempa kiedy rośliny przyjmą się na stanowisku. Pewnych 
procesów oczywiście nie możemy przyspieszyć ale na inne mamy 
wpływ - możemy zapewnić roślinom dobre warunki do wzrostu: 
dostatek żyznej gleby i wody; trzeba je podlewać (zwłaszcza w pierw-
szym sezonie po posadzeniu), nawozić, czasem również ciąć.

Przyjmujemy że pnącze najlepiej sadzić do wykopanego zagłębienia 
o bokach 50 cm, wypełnionego dobrym podłożem ogrodniczym. 
Warunki sadzenia dobrze jest zawrzeć w projekcie, żeby zapobiec 
sadzeniu ich np. w opaskę żwirową, pod którą zalega gruz budowla-
ny. Miejsca sadzenia nie należy zbytnio oddalać od elewacji, naraża 
to pędy na uszkodzenia mechaniczne i wymarzanie.

Pnącza sadzimy w odległości od 0,5 do 2 metrów od siebie. W 
przypadku lin narzuca się praktyka by sadzić je w rytmie zainstalo-
wanych lin pionowych. W naszej ocenie nie warto sadzić pnączy zbyt 
gęsto, nawet gdy bardzo zależy nam na szybkim efekcie. Efekt będzie 
zauważalny po kilku latach, wtedy też może okazać się że zbyt gęsto 
posadzone rośliny tworzą gąszcz trudny do opanowania.

Przy linach sadzić można również inne rośliny np. róże (wymagają 
one jednak podwiązywania do podpory) oraz pnącza jednoroczne, 
takie jak kobea, powoje, fasola. Liny znajdują też zastosowanie przy 
prowadzeniu roślin we wnętrzach.

Zachęcamy do sadzenia kilku gatunków pnączy w jednym miejscu, 
odpowiednia kombinacja może zapewnić szybsze i bardziej efek-
towne pokrycie ścian. Możemy też traktować pnącza samoczepne 
(np. bluszcz, winobluszcz trójklapowy) jako swoistą zieloną bazę, 
a dodatkowo na linach prowadzić inne gatunki np. wielkokwiatowe 
powojniki.

Nie każde pnącze potrzebuje podpory, dla wielu wystarczającą 
podporą jest powierzchnia elewacji, do której się przyczepiają przy-
lgami czy korzeniami czepnymi. W przypadku bluszczu pospolitego 
dodatkowe podpory w postaci lin lub kratek mogą być zainstalowane 
jedynie pomocniczo, np. kiedy chcemy przyspieszyć proces porasta-
nia gładkiej powierzchni pomagając w ten sposób roślinom w zajęciu 
pierwszych metrów, lub kiedy obawiamy się że w przyszłości pnącze 
mogłoby się od tej powierzchni oderwać. Winobluszcz trójklapowy 
przywiera jedynie do powierzchni, stanowczo nie ma sensu rozciągać 
dla niego lin czy montować naszych kratek!

Więcej informacji o pnączach na naszej stronie internetowej:

zielonyfront.pl/pnacza/

› Gatunki pnączy na liny

› Wymagania roślin

› Stanowisko - wystawa

LINY - PODPORY DO PNĄCZY

/ PNĄCZA

Akebia pięciolistkowa (Akebia quinata)

Aktinidia (Actinidia)

Chmiel (Humulus lupulus)

Dławisz (Celastrus orbiculatus)

Glicynia (Wisteria)

Kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla)

Powojnik (Clematis)

Rdestówka Auberta (Fallopia aubertii)

Wiciokrzew (Lonicera)

Winnik tojadowaty (Ampelopsis aconitifolia)

Winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia)

Winobluszcz zaroślowy (Parthenocissus inserta)

Winorośl (Vitis)

Na podporze wykonanej z lin dobrze będą się czuły pnącza, które 
owijają się wokół podpory pędami lub wykształcają wąsy czepne.
Najpopularniejsze rodzaje i gatunki pnączy na liny odpowiednie
do naszego klimatu to:

Nie każde pnącze potrzebuje podpory. Dla wielu wystarczającą podporą jest powierzchnia elewacji, do której 

się przyczepiają przylgami czy korzeniami czepnymi. Wybierając pnącze, które wymaga podpory uzyskujemy 

możliwość zapanowania nad rośliną - pnącze będzie rosło tylko tam gdzie jest podpora. Pozwala to uniknąć 

ewentualnych problemów takich jak pnącze rosnące ponad miarę, nie tam gdzie trzeba - wchodzące na dach, 

do mieszkania przez okna, pomiędzy mur a rynnę itp. 

»
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Dostarczamy nierdzewne liny stalowe o średnicach 3 i 4 mm oraz 
liny z tworzyw sztucznych o średnicach 5 i 6 mm. W typowych sy-
tuacjach wytrzymałość liny znacznie przekracza oczekiwane obcią-
żenia związane z ciężarem roślin. Liny stalowe oferujemy w dwóch 
wariantach splotów: 7x7 (sztywniejsza) i 7x19 (bardziej elastyczna). 
Liny plecione z tworzyw sztucznych wiąże się do mocowań; poza 
kotwami z uchem nie wymagają dodatkowego osprzętu; nie da się na 
nich mocować zacisków krzyżowych czy klipsów oporowych zapobie-
gających zsuwaniu się roślin. Stalowa lina 3 mm jest przewidziana 
do niewielkich, prostych, ogródkowych konstrukcji, a do kreowania 
większych układów wsporczych zalecamy stosowanie stalowej liny
o średnicy 4 mm i splocie 7x19. Liny zawsze dostarczamy w zwojach 
w całości, tnie się je w trakcie montażu.

› Liny

Waga pnączy zależy od gatunku i warunków w jakich roślina rośnie. 
Lżejsze pnącza ważą około 10 kg/m² (powojniki, chmiel, cytryniec, 
wiciokrzewy, róża), waga cięższych pnączy to około 15 kg/m² (wino-
bluszcze, winorośle, kokornak, milin, glicynia). Dodatkowe czynniki, 
które należy brać pod uwagę to rosa, deszcz, śnieg, lód i wiatr. Szacu-
je się, że po deszczu obciążenie może wzrosnąć o 25%, a w przypad-
ku zalodzenia nawet trzykrotnie. Istotnym czynnikiem, który należy 
brać pod uwagę jest wiatr, przyjmuje się że jego siła do wysokości
10 m to około 0,6 kN/m². Im wyżej tym wiatr jest silniejszy - na wyso-
kości 20 metrów siła wzrasta powyżej 1 kN/m². Pod uwagę należy 
brać siły ssące i fakt, że w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycz-
nych podmuchy wiatru bywają bardzo silne.

Podsumowując: szacując obciążenia mocowań należy brać pod
uwagę: wagę dorosłej rośliny, śnieg / deszcz, wiatr, wagę samej
podpory i współczynnik bezpieczeństwa.

Spośród rosnących w Polsce pnączy wisteria (glicynia) wyróżnia się 
tym, że czasem może owijać się wokół lin tak silnie, że jest w stanie 
je pozrywać i powyginać mocowania; pamiętając o tym należy insta-
lować liny z zapasem do luzowania, ewentualnie rozważyć stosowa-
nie elastycznych lin z tworzyw sztucznych.

› Obciążenia - ile ważą pnącza?
Układ i gęstość olinowania powinny być dopasowane do konkretnych 
gatunków, które planujemy sadzić. Większość pnączy poza pionowy-
mi strukturami wymaga również poprzecznych elementów zapo-
biegających zsuwaniu się i umożliwiających zdobywanie wysokości; 
tylko nieliczne zadowolą się wyłącznie pionowymi linkami. Decydując 
o gęstości olinowania sugerujemy kierować się prostą zasadą, że 
olinowanie powinno być jak najmniej gęste ale wystarczające. Gęsta 
siatka może sprzyjać utworzeniu zwartej roślinności, ale sama w 
sobie nie gwarantuje sukcesu. Sugerujemy tworzyć układ luźniejszy, 
licząc że pędy zadbanych i dobrze rozwijających się pnączy zagęszczą 
strukturę. W typowych sytuacjach sugerujemy rozstaw lin pionowych 
co około 40-50 cm, lin poziomych co 40-150 cm. 

Gęstość olinowania wiąże się ze spodziewanym obciążeniem, a więc 
także z ilością mocowań zakotwionych w podłożu: jeżeli będzie ich 
za mało, obciążenia mogą prowadzić do ich zniszczenia.
W większości układów liny pionowe są traktowane jako wiodące i do 
nich mocuje się liny poziome. W każdym układzie liny muszą być za-
kotwione na początku i na końcu, a w przypadku wyższego/dłuższe-
go układu olinowania niezbędne jest utworzenie pośrednich punktów 
mocujących zapewniających równomierne obciążenie i stabilizację 
lin. Pośrednie punkty zabezpieczają jednocześnie pędy roślin przed 
zsuwaniem się. W większości przypadków mocowania pośrednie 
zakończone są zaciskami krzyżowymi, co w naturalny sposób sprzyja 
instalacji lin poziomych z wykorzystaniem tych samych mocowań.

Siatkę lin można zagęszczać dokładając dodatkowe liny poziome 
mocowane zaciskami krzyżowymi do lin pionowych. Aby ułatwiać 
roślinom zdobywanie wysokości na linach, można mocować dodat-
kowo klipsy oporowe i pierścienie zaciskowe zapobiegające zsuwaniu 
się pędów. Przy dużych założeniach możemy przyjąć, że w wyższych 
partiach masy roślinnej będzie mniej, tam też siatka olinowania 
może stawać się rzadsza.

Sugerujemy sytuować olinowanie w odpowiednim dystansie od 
innych elementów budynku, jak rynny czy obróbki blacharskie aby 
zapobiec wdzieraniu się na nie pnączy; z tego powodu nie warto 
tworzyć konstrukcji pod sam dach. Olinowanie powinno zaczynać 
się nisko nad poziomem gruntu np. 20-30 cm ułatwiając roślinom 
wspinanie i chroniąc je mechanicznie od samego początku.

› Układ i gęstość olinowania

/ TECHNIKA
Z technicznego punktu widzenia najważniejszymi elementami olinowania są punkty mocujące,

które zazwyczaj mają utrzymywać liny w niewielkim dystansie od płaszczyzny. Wybór mocowań

odpowiednich do podłoża i spodziewanych obciążeń jest kluczowy dla stworzenia trwałej

i bezpiecznej podpory. 

*

»
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› Zalecenia montażowe

Mocowanie lin z dystansem bezpośrednio na elewacjach wymaga 
stosowania kotew, które zapewnią stabilność i wytrzymałość - kotwy 
wkręcone bądź wklejone w podłożę nie mogą pracować w zakre-
sie, który zagroziłby strukturze elewacji. W praktyce istnieje szereg 
kon( guracji, w których trudno spełnić te warunki, główny problem 
stanowią elewacje ocieplone. Gruba warstwa termoizolacji z tynkiem 
cienkowarstwowym wymuszałaby stosowanie bardzo długich kotew 
mocujących, a jednocześnie nie jest odpornym na ściskanie mate-
riałem konstrukcyjnym, który potra( łby przenosić znaczne obciąże-
nia. Siły zginające mogą odkształcać długie szpilki kotew w stopniu 
prowadzącym do powstawania nieszczelności i uszkodzeń elewacji;   
z tego powodu nie oferujemy kotew do elewacji ocieplonych.

Okładziny elewacyjne czy płyty warstwowe często z przyczyn tech-
nicznych nie nadają się do przewiercania i przebijania kotwami, 
bywa że jest to niedopuszczalne przez producenta pod groźbą utraty 
gwarancji.

Nie ma uniwersalnego remedium na powyższe trudności. Pewnym 
wyjściem z sytuacji może być stworzenie dedykowanej konstrukcji 
wsporczej z kształtowników stalowych, do której już z łatwością 
można mocować liny. W fazie projektowania budynku można też 
przewidzieć główne i pośrednie punkty mocujące, które dadzą solid-
ną podstawę do montażu lin.

› Ograniczenia

Planując montaż lin na elewacjach pamiętajmy, że z czasem masa 
posadzonych roślin może znacznie wzrosnąć, a czynniki takie jak 
wiatr, deszcz czy śnieg spotęgują jej oddziaływanie na podtrzymujące 
elementy. Konstrukcja ma być trwała i służyć roślinom, ale w pierw-
szej kolejności nie może zagrażać ludziom oraz trwałości budowli, 
dlatego projektując i instalując olinowanie należy mieć absolutną 
pewność że wytrzymałość układu znacznie przekracza możliwe do 
przewidzenia obciążenia. W przypadku większych instalacji może wy-
stępować konieczność uziemienia układu linowego. Dobór technolo-
gii i elementów montażowych spoczywa na projektancie i inwestorze, 
wszelkie wątpliwości należy konsultować z konstruktorem.

› Bezpieczeństwo

Wszystkie oferowane przez nas metalowe elementy olinowania są 
wykonane ze stali nierdzewnej. Odporność na korozję daje pewność 
wieloletniego funkcjonowania konstrukcji z minimalnym nakładem 
środków na konserwację. W 90% stosujemy stal austeniczną AISI 316 
(A4) tzw. kwasówkę, pozostała część elementów dostępna jest ze 
stali nierdzewnej AISI 304 (A2) o dobrej odporności na korozję. Każ-
dy opisany w katalogu element jest oznaczony co do gatunku stali.

› Trwałość

/ TECHNIKA

Linę należy starannie rozwijać, nie rozciągać, nie wyciągać z kłębka. 
Najlepiej ciąć ją na bieżąco,  z niedużym zapasem, stosując nożyce
do cięcia lin lub sz( lierką kątową z tarczą do stali nierdzewnej. Linę 
odcinać kilka centymetrów za zaciskami, a końcówki zabezpieczyć 
opaską z folii termokurczliwej (odcinek ok 1 cm nasadzić na wolny 
koniec liny i podgrzać zapalniczką). Opaskę termokurczliwą dodaje-
my do każdego zamówienia na liny.

Liny nie wymagają mocnego naciągania, jedynie takiego, które  wyeli-
minuje optyczny efekt luźnej liny. Ściągacze (śruby rzymskie) insta-
lować rozkręcone w 70-80%. Po naciągnięciu lin końcówki ściągacza 
zabezpieczyć nakrętkami kontrującymi. W układach olinowania bez 
ściągaczy, liny można naciągać dobrymi kombinerkami lub najlepiej 
niedużym imadłem ślusarskim. W miejscu ścisku lina może się 
odkształcać  i rozplatać, dlatego należy ją chwytać za miejscem gdzie 
przewidujemy jej odcięcie.

Mocując kotwy chemiczne należy ściśle przestrzegać zaleceń produ-
centa. Bardzo ważne jest usuwanie zwiercin i dokładne czyszczenie 
otworów.

Należy unikać łączenia różnych gatunków stali gdyż miejsca styku ta-
kich elementów są bardziej narażone na korozję. Mocując nierdzew-
ne elementy na konstrukcjach ocynkowanych warto zadbać o warstwę 
izolacyjną między tymi materiałami. Ewentualna obróbka - cięcie, 
czy szlifowanie, powinna być przeprowadzana narzędziami do stali 
nierdzewnej; nie należy stosować tarcz użytych uprzednio do obróbki 
stali węglowej.

Dostarczane mocowania są skręcone wstępnie. Należy je skręcić 
precyzyjnie zgodnie z parametrami i potrzebami. Końcówki mo-
cowań - ucho, zacisk krzyżowy - należy w trakcie montażu mocno 
zakontrować nakrętką. Mocowania dwugwintowe wkręcać „za ucho” 
lub śrubokrętem umieszczonym w szczelinie zacisku krzyżowego.

1
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/ UKŁADY OLINOWANIA

Na kolejnych stronach przedstawiamy pięć bazowych układach olinowania, które mogą służyć 

jako punkt wyjścia przy projektowaniu. Nie są to gotowe projekty, a raczej ilustracje niektórych 

możliwości które dają liny. Schematy zawierają jedynie podstawowe kombinacje, zachęcamy do 

twórczego łączenia rozwiązań. W opisach podpowiadamy typowe rozstawy kotew, rodzaje lin, 

wysokości olinowania itp. 
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Zależnie od potrzeb olinowanie może składać się z lin przecinających się pod kątem prostym, samych lin 
pionowych lub samych poziomych. Elementem mocującym liny jest zacisk krzyżowy umieszczony na koń-
cach kotew, liny umieszczone w szczelinach zacisku dociska imbusowa śruba bez łba. Punkty mocujące 
dobieramy do podłoża np. śruby dwugwintowe do drewna, kotwy chemiczne do podłoży murowanych.
Z uwagi na krótkie odcinki lin nie trzeba stosować ściągaczy do ich naciągania - naciąga się je ręcznie.

Zależnie od wymagań roślin na linach można mocować elementy zapobiegające zsuwaniu się ich pędów 
- klipsy oporowe (liny 4 mm) lub pierścienie zaciskowe (liny 3 i 4 mm). Siatkę lin można zagęszczać mocu-
jąc na pionowych linach dodatkowe liny poziome za pomocą zacisków krzyżowych. Można stosować liny 
sztywne o splocie 7x7, lub elastyczne o splocie 7x19.

Wkręcana lub wklejana kotwa
z zaciskiem krzyżowym mocuje 
pojedyncze lub krzyżujące się liny.

Opcjonalny element z tworzywa 
wciskany na linę zapobiegający 
zsuwaniu się pędów roślin z lin 
pionowych i skośnych. Rozmiesz-
czenie według potrzeb od 30 do 
100 cm.

Wkręcana lub wklejana kotwa
z zaciskiem krzyżowym mocuje 
pojedyncze lub krzyżujące się liny.

Wkręcana lub wklejana kotwa
z zaciskiem krzyżowym, mocuje 
pojedyncze lub krzyżujące się liny.
Kotwy krańcowe i pośrednie takie 
same.

Mocowanie górne

Klips oporowy na liny 4 mm

Mocowanie dolne

Mocowanie pośrednie

Zacisk krzyżowy

Zacisk zamknięty mocuje
"w powietrzu" dodatkowe liny
poziome do lin pionowych.

Układ olinowania Lina: stalowa 3 lub 4 mm

Wysokość: 2-6 m

Kotwy: dwugwintowe M10, wklejane M10, M12

Rozstaw kotew: 0,25 -1 m w poziomie, 1-3 m w pionie

Podłoże: mury nieocieplone, podkonstrukcje stalowe, drewnoA
Prosty układ olinowania o niedużej wysokości bez elementów naciągających liny.

Liny przecinające się pod kątem prostym lub wyłącznie liny pionowe lub poziome.

Opis

WIDOK PRZEKRÓJ
DETAL

-

-
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Olinowanie może składać się z lin przecinających się pod kątem prostym, samych lin pionowych lub sa-

mych poziomych. Pionowe liny wyposażone w ściągacze do naciągania są zazwyczaj wiodącym elementem 

- do nich mocuje się liny poziome. Liny mocują kotwy krańcowe oraz kotwy pośrednie z zaciskiem krzyżo-

wym. Punkty mocujące dobieramy do podłoża np. kotwy chemiczne do podłoży murowanych.

Zależnie od wymagań roślin na linach można mocować elementy zapobiegające zsuwaniu się pędów - klip-

sy oporowe lub pierścienie zaciskowe. Siatkę lin można zagęszczać mocując na pionowych linach dodat-

kowe liny poziome za pomocą zacisków krzyżowych; przy wyższych założeniach malejąca gęstość lin idąc 

ku górze. Stosować stalowe liny 4 mm o splocie 7x19. Typowy rozstaw kotew: 0,4 - 0,5 m w poziomie, 2-3 

m w pionie. 

Analogiczny układ można 
instalować na podkonstrukcjach 

stalowych - układ D. 

Górne mocowanie krańcowe - kotwa 
wklejana C12X210-K. Ucho z liny na 
kauszy, dwa zaciski kabłąkowe.

Zacisk krzyżowy zamknięty 
mocuje dodatkowe liny
poziome do lin pionowych.

Kotwa wklejana C12X190-4
zakończona zacsikiem krzyżowym 
mocuje krzyżujące się liny.

Dolne mocowanie krańcowe
- kotwa wklejana C12X210-K.
Lina przełożona przez oko ścią-
gacza i zabezpieczona dwoma 
zaciskami kabłąkowymi. Dolne 
oko ściągacza nałożone na szpilkę 
kotwy, zabezpieczone nakrętkami.

Mocowanie górne

Zacisk krzyżowy

Mocowanie pośrednie

Mocowanie dolne, ściągacz

Układ olinowania Lina: stalowa 4 mm o splocie 7x19

Wysokość: 6-12 m

Kotwy: wklejane M12

Rozstaw kotew: 0,3 -1 m w poziomie, 1,5-3 m w pionie

Podłoże: mury nieocieplone, podkonstrukcje staloweB
Układ olinowania do wysokości kilkunastu metrów ze ściągaczami do kontroli naciągu lin.

Liny przecinające się pod kątem prostym lub wyłącznie liny pionowe lub poziome.

Opis

-

-

WIDOK PRZEKRÓJ DETAL
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Analogiczny układ można 
instalować na podkonstrukcjach 

stalowych - układ D.

Układ olinowania Lina: stalowa 3 lub 4 mm, z tworzywa od 4 do 8 mm

Wysokość: 2-6 m

Kotwy: wkręcane w grunt, dwugwintowe M10, wklejane M10, M12

Rozstaw kotew: 0,3 -1 m w poziomie, 1,5-3 m w pionie

Podłoże: drewno, mury nieocieplone, podkonstrukcje staloweC
Łatwy do wykonania układ wielokrotnego "V" lub "N". Liny stalowe lub z tworzyw sztucznych przewlekane przez ucha.
W najprostszym wariancie przy pomocy mocowania górnego, kotwy wkręcanej w grunt i linki z tworzywa szybko uzyskamy
podporę do wisterii czy kokornaku.

Kotwa wkręcana w grunt lub kotwa 
wklejana / wkręcana w elewację. 
Lina przewleczona przez ucho.

Stosowane przy dłuższych odcin-
kach lin i/lub cięższych pnączach, 
zabezpiecza liny przed rozkołysem 
i przejmuje część obciążenia, np. 
kotwa wklejana z zaciskiem krzyżo-
wym C12X190-4.

Opcjonalny element z tworzywa 
wciskany na linę zapobiegający 
zsuwaniu się pędów roślin z lin 
pionowych i skośnych. Rozmiesz-
czenie według potrzeb od
30 do 100 cm.

Górne mocowanie z uchem, np. 
kotwa wklejana C12X190-U. Ścią-
gacz o dogodnych zakończe-
niach (szczęka-szczęka, hak-oko). 
Lina przełożona przez końcówkę 
ściągacza i zabezpieczona dwoma 
zaciskami kabłąkowymi. Ściągacz 
może być również ulokowany w 
mocowaniu dolnym - zależnie od 
możliwości i potrzeb.

Mocowanie dolne

Mocowanie pośrednie

Klips oporowy na liny 4 mm

Mocowanie górne + ściągacz

Układ tworzą ukośne liny przewlekane przez ucha mocowań i ściągacze do kontroli naciągu liny. Punkty 
mocujące dobieramy do podłoża np. wkręty do drewna, śruby dwugwintowe, kotwy chemiczne. W przy-
padku większej wysokości (powyżej 5-6 m) należy stosować mocowania pośrednie stabilizujące liny. Na 
linach stalowych można dodatkowo mocować klipsy oporowe zapobiegające zsuwaniu się pędów roślin, 
a siatkę lin można zagęszczać mocując liny poziome za pomocą zacisków krzyżowych. 

Ściągacze należy umieszczać w dogodnych punktach układu - zazwyczaj na dole dla łatwego dostępu. 
W przypadku długich ciągów lina jest cięta co kilka segmentów. 

Kotwę wkręcaną w grunt wkręca się jak korkociąg bezpośrednio w podłoże w pobliżu miejsca gdzie 
planujemy sadzić pnącze. Stopień wkręcenia kotwy pozwala w niektórych sytuacjach kontrolować naciąg 
liny eliminując konieczność użycia ściągaczy.

Opis

-

-

WIDOK PRZEKRÓJ
DETAL
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Lina: stalowa 3 lub 4 mm

Wysokość: 2-12 m

Kotwy: śruby gwintowane M8,M10, M12

Rozstaw kotew: 0,3 -1 m w poziomie, 2-4 m w pionie

Podłoże: podkonstrukcje stalowe

Śruba / nakrętka z uchem przykrę-
cona do kształtownika.
Lina przewleczona przez ucho.

Kotwa stabilizująca linę.
Przykręcona do kształtownika, 
zakończona zaciskiem
krzyżowym.

Śruba z uchem przykręcona do 
kształtownika. Ściągacz M8 lub 
M10 o dogodnych zakończeniach - 
szczęka-szczęka, hak-hak, etc.
Na końcach każdej liny kausza
i dwa zaciski kabłąkowe.

Mocowanie dolne

Mocowanie pośrednie

Mocowanie górne, ściągacz

Układ olinowania

D
Liny stalowe na podkonstruckji stalowej przewlekane przez ucha, układ skośny w układzie wie-
lokrotnego "V" lub "N", lub liny przecinające się pod kątem prostym jak w układzie B. 

Na podkonstrukcjach można
instalować olinowanie w dowol-
nych układach - jak w A, B, C, E.

Układ tworzą ukośne liny przewlekane przez ucha mocowań i ściągacze do kontroli naciągu liny. Punkty 
mocujące dobieramy do podłoża np. wkręty do drewna, śruby dwugwintowe, kotwy chemiczne. W przy-
padku większej wysokości (powyżej 5-6 m) należy stosować mocowania pośrednie stabilizujące liny. Na 
linach stalowych można dodatkowo mocować klipsy oporowe zapobiegające zsuwaniu się pędów roślin,
a siatkę lin można zagęszczać mocując liny poziome za pomocą zacisków krzyżowych. 

Ściągacze należy umieszczać w dogodnych punktach układu - zazwyczaj na dole dla łatwego dostępu. W 
przypadku długich ciągów lina jest cięta co kilka segmentów. 

Kotwę wkręcaną w grunt wkręca się jak korkociąg bezpośrednio w podłoże w pobliżu miejsca gdzie pla-
nujemy sadzić pnącze. Stopień wkręcenia kotwy pozwala w niektórych sytuacjach kontrolować naciąg liny 
eliminując konieczność użycia ściągaczy.

Opis

Opcjonalny element z tworzywa 
wciskany na linę zapobiegający 
zsuwaniu się pędów roślin z lin 
pionowych i skośnych. Rozmiesz-
czenie według potrzeb od 30 do 
100 cm.

Klips oporowy na liny 4 mm

WIDOK PRZEKRÓJ
DETAL
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Lina: stalowa 4 mm

Wysokość: 3-12 m

Kotwy:  wklejane 12

Rozstaw kotew: 0,3 -1 m w poziomie, 1,5-4 m w pionie

Podłoże: mury nieocieplone, podkonstrukcje stalowe

Zastosowanie specjalnego zacisku krzyżowego na końcach mocowań umożliwia tworzenie układów z 
lin przecinających się pod dowolnym kontem. Przy niewielkich układach liny mogą być mocowane na ko-
twach z zaciskami krzyżowymi bez kotew krańcowych - jak w układzie A, a przy większych układach należy 
stosować kotwy krańcowe z uchem lub typu C12X210-K jak w układzie B. Jeżeli niezbędne są ściągacze 
najlepiej umieszczać je na dole układu dla łatwego dostępu; typ i parametry ściągaczy dopasować do 
zastosowanych mocowań i lin.

Na linach można dodatkowo mocować klipsy oporowe zapobiegające zsuwaniu się pędów roślin. Nie 
oferujemy zacisków krzyżowych zamkniętych jak w układach A i B które umożliwiałby dopinanie dodatko-
wych lin.

Mocowanie krańcowe C12X210-K. 
Lina mocowana przez dwa zaciski 
kabłąkowe via kausza, alternatyw-
nie lina przeciągana przez ucho
mocowania C12X190-U.

Mocowanie górne

Mocowanie pośrednie

Kotwa wklejana C12X190-4R
- zakończona zacsikiem krzyżo-
wym mocuje krzyżujące
się liny. Liny mogą się krzyżować
pod dowolnym kątem.

Mocowanie krańcowe C12X210-K. 
W punktach naciągu lin ściągacz 
typu oko-oko M8 lub inny, ade-
kwatny do zastosowanej kotwy; w 
pozostałych punktach lina przecią-
gana przez ucho. Lina przewleczona 
przez oko  ściągacza jest zabezpie-
czona przez dwa zaciski kabłąkowe, 
kausza nie jest wymagana. 

Mocowanie dolne, ściągacz

Układ olinowania

E
Liny stalowe krzyżujące się pod dowolnym kontem np. tworząc układ wielokrotnego "X".

Opis

Opcjonalny element z tworzywa 
wciskany na linę zapobiegający 
zsuwaniu się pędów roślin z lin 
pionowych i skośnych. Rozmiesz-
czenie według potrzeb od
30 do 100 cm.

Klips oporowy na liny 4 mm

Analogiczny układ można 
instalować na podkonstrukcjach 

stalowych - układ D.

WIDOK PRZEKRÓJ DETAL
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1.

STALOWE LINY NIERDZEWNE

Stalowe liny nierdzewne są bardzo trwałe i wytrzymałe, stanowią  doskonały materiał do tworzenia
układów wsporczych dla roślin pnących.

NAZWA GRUBOŚĆ SPLOT WAGA kg/m SIŁA ZRYWAJĄCA daN KOD

Lina stalowa 3 mm 7x19 3 mm 7 x 19 0,035 469 5901384812003 

Lina stalowa 4 mm 7x19 4 mm 7 x 19 0,061 835 5901384812010

1 daN≈1kg

NAZWA GRUBOŚĆ SPLOT WAGA kg/m SIŁA ZRYWAJĄCA daN KOD

Lina stalowa sztywna 4 mm 7x7 4 mm 7 x 7 0,063 901 5901384812430

1 daN≈1kg

7x7
SPLOT

7x19
SPLOT A4

AISI 316

A4
AISI 316

Lina sztywniejsza niż lina o splocie 7x19

Lina o splocie 7x19 jest stosunkowo elastyczna, w większości przypadków
jest zalecana do stosowania w konstrukcjach wsporczych dla pnączy.

Lina stalowa 7x7, sztywna

Lina stalowa 7x19
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Żeglarskie liny plecione z jedwabiu poliamidowego i poliestrowego są trwałe i łatwe w stosowaniu.
Charakteryzują się niską rozciągliwością, wysoką wytrzymałością, odpornością na ścieranie
i długą żywotnością.

2.

LINY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

NAZWA GRUBOŚĆ WAGA kg/m SIŁA ZRYWAJĄCA daN KOD

Lina poliamidowa TORNADO, biała z niebieskim prążkiem 5 mm 0,016 592 5901384812034

1 daN≈1kg

NAZWA GRUBOŚĆ WAGA kg/m SIŁA ZRYWAJĄCA daN KOD

Lina poliestrowa CEZEMBRE, czarna 6 mm 0,033 850 5901384812041

Lina poliestrowa BORA, jasnoszara 6 mm 0,033 1050 5901384812447

1 daN≈1kg

Wytrzymała i wszechstronna linka z poliamidu. Odpowiednia do podwiązania pnącza "ad hoc" i na dłużej.

Lina opleciona z plecionym rdzeniem; trwała, mocna, miękka i giętka.

Lina poliamidowa 5 mm

Lina poliestrowa 6 mm

Cezembre Bora
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3.

Solidne wkręty do drewna zakończone okiem do przewleczenia liny.

WKRĘTY OCZKOWE DO DREWNA

SYMBOL ŚREDNICA d DŁUGOŚĆ l DŁUGOŚĆ c ŚREDNICA w GRUBOŚĆ g KOD

W5X50 5 54 35 11 5 5901384812454

W6X60 6 64 40 14 6 5901384812461

W8X80 8 82 52 18 8 5901384812478

W10X100 10 102 60 22 8 5901384812485

 

Wkręt z gwintem do drewna zakończony uchem do przewlekania liny,
tworzy punkt mocujący do mocowania lin stalowych i lin z tworzyw sztucznych.

Wkręt oczkowy do drewna A4
AISI 316

c

l

w

d

g
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4.

Dwugwintowe kotwy do ścian nieocieplonych i elementów drewnianych, do montażu lin stalowych
i z tworzyw sztucznych. Kotwy wyposażone są w gwint metryczny i gwint do drewna, wkręcane w mury
jak kołki rozporowe (w zestawie koszulka nylonowa trójstronnego rozpierania), lub bezpośrednio
w drewno. Przy mniejszych obciążeniach mogą służyć również jako mocowania su' towe. 

ŚRUBY DWUGWINTOWE

SYMBOL ŚREDNICA m DŁUGOŚĆ l DYSTANS o GŁĘBOKOŚĆ
KOTWIENIA

WIERTŁO* KOD

D8X100-U 8 mm 100 mm 35 mm 70 mm 12 mm 5901384812072

D8X120-U 8 mm 120 mm 50 mm 70 mm 12 mm 5901384812355

D10X120-U 10 mm 120 mm 50 mm 80 mm 14 mm 5901384812089

D10X140-U 10 mm 140 mm 70 mm 80 mm 14 mm 5901384812089

* średnica wiertła = średnica koszulki rozporowej

SYMBOL ŚREDNICA m DŁUGOŚĆ l DYSTANS o GŁĘBOKOŚĆ
KOTWIENIA

WIERTŁO* KOD

D8X90-U 8 mm 90 mm 30 mm 70 mm 12 mm 5901384812492

D10X110-U 10 mm 110 mm 30 mm 90 mm 14 mm 5901384812508

* średnica wiertła = średnica koszulki rozporowej

Dwugwint zakończony nakrętką z uchem do mocowania lin stalowych i lin z tworzyw sztucznych
Dystans określa przybliżoną odległość mocowanej liny od powierzchni montażowej.

Wariant o minimalnym dystnsie liny od powierzchni montażowej.

Śruba dwugwintowa z uchem A2
AISI 304

l

m

o

l

m

o

A2
AISI 304
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4. ŚRUBY DWUGWINTOWE

SYMBOL ŚREDNICA m DŁUGOŚĆ l DYSTANS LINA Ø GŁĘBOKOŚĆ
KOTWIENIA

WIERTŁO* KOD

D10X120-4R 10 mm 120 mm 40 mm 3 i 4 mm 80 mm 14 mm 5901384812416

D10X140-4R 10 mm 160 mm 60 mm 3 i 4 mm 80 mm 14 mm 5901384812102

* średnica wiertła = średnica koszulki rozporowej

l

m

º

SYMBOL ŚREDNICA m DŁUGOŚĆ l DYSTANS LINA Ø GŁĘBOKOŚĆ
KOTWIENIA

WIERTŁO* KOD

D10X120-3 10 mm 120 mm 40 mm 3 mm 80 mm 14 mm 5901384812515

D10X120-4 10 mm 120 mm 40 mm 3 i 4 mm 80 mm 14 mm 5901384812348

D10X140-3 10 mm 140 mm 60 mm 3 mm 80 mm 14 mm 5901384812096

D10X140-4 10 mm 140 mm 60 mm 3 i 4 mm 80 mm 14 mm 5901384812102

* średnica wiertła = średnica koszulki rozporowej

l

m

º

Dwugwint zakończony zaciskiem krzyżowym do mocowania lin stalowych krzyżujących sie pod kątem 90º;
do lin o średnicach 3 mm i 4 mm. Dystans określa przybliżoną odległość mocowanej liny od powierzchni montażowej.

Dwugwint zakończony zaciskiem krzyżowym do mocowania lin stalowych krzyżujących się pod kątem 0-90º;
do lin o średnicach 3 mm i 4 mm. Dystans określa przybliżoną odległość mocowanej liny od powierzchni montażowej.

Śruba dwugwintowa z zaciskiem krzyżowym

Śruba dwugwintowa z zaciskiem krzyżowym z regulacją kąta A2
AISI 304

A2
AISI 304
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5.

KOTWY WKLEJANE / METRYCZNE

Kotwy wklejane - kotwy chemiczne pozwalają na tworzenie solidnych i trwałych punktów mocujących liny. Gwintowane 
szpilki wkleja się w podłoże za pomocą dwuskładnikowej żywicy, zazwyczaj aplikowanej z wyciskanego kartridża. Kotwy 
wklejane można mocować w wielu materiałach budowlanych jak żelbet, cegła dziurawka, czy bloczki silikatowe. Kotwy 
bazujące na prętach gwintowanych z gwintem metrycznym M10 i M12 nadają się również do montażu w kształtownikach 
stalowych;  wyposażone w specjalne koszulki nylonowe mogą być mocowane w niektórych podłożach jak kołki rozporowe.

Do montażu lin pionowych i/lub poziomych, jako mocowanie pośrednie lub krańcowe. Umożliwia tworzenie układów
z samych lin pionowych, samych poziomych lub lin przecinających się pod kątem prostym. Kotwy z zaciskiem krzyżowym 
mogą też służyć jako kotwy krańcowe w układach o mniejszych obciążeniach (krótkie odcinki lin, stabilne podłoże).

Kotwa z zaciskiem krzyżowym

SYMBOL ŚREDNICA m LINA Ø DŁUGOŚĆ l DYSTANS a GŁĘBOKOŚĆ
KOTWIENIA b   ŚREDNICA e KOD

C10X140-3 10 mm 3 mm 140 mm 60 mm 80 mm 32 5901384812140

C10X140-4 10 mm 3 i 4 mm 140 mm 60 mm 80 mm 46 5901384812157

C12X190-4 12 mm 3 i 4 mm 190 mm 80 mm 110 mm 46 5901384812614

A4
AISI 316

a b

l

m

e

A4
AISI 316

Kotwa mocująca linę pionowa i/lub poziomą. Pozwala krzyżować lin pod dowolnym kątem;

jako mocowanie pośrednie lub krańcowe.

a b

l

m

e

SYMBOL ŚREDNICA m LINA Ø DŁUGOŚĆ l DYSTANS a GŁĘBOKOŚĆ
KOTWIENIA b   ŚREDNICA e KOD

C12X190-4R 12 mm 3 i 4 mm 210 mm 100 mm 110 mm 46 5901384812645

Kotwy o innych długościach dostępne na zamówienie

Kotwy o innych długościach dostępne na zamówienie

Kotwa z zaciskiem krzyżowym z regulacją kąta
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Mocuje linę pionowa i/lub poziomą w zacisku krzyżowym i dodatkowe liny lub ściągacz.
Kotwy krańcowe są o 20 mm dłuższe od kotew pośrednich.

Kotwa krańcowa z zaciskiem krzyżowym A4
AISI 316

SYMBOL ŚREDNICA m LINA Ø DŁUGOŚĆ l DYSTANS a GŁĘBOKOŚĆ
KOTWIENIA b   ŚREDNICA e KOD

C12X210-K4 12 mm 3 i 4 mm 210 mm 100 mm 110 mm 46 5901384812638

e

a b

l

m

SYMBOL ŚREDNICA m LINA Ø DŁUGOŚĆ l DYSTANS a GŁĘBOKOŚĆ
KOTWIENIA b   ŚREDNICA e KOD

C12X210-K 12 mm 3 i 4 mm 210 mm 100 mm 110 mm 46 5901384812621

Mocuje linę pionowa i/lub poziomą lub ściągacz. Kotwy krańcowe są o 20 mm dłuższe od kotew pośrednich.

Kotwa krańcowa A4
AISI 316

a b

l

m

e

Kotwy o innych długościach dostępne na zamówienie

Kotwy o innych długościach dostępne na zamówienie

5. KOTWY WKLEJANE / METRYCZNE
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5.KOTWY WKLEJANE / METRYCZNE

SYMBOL ŚREDNICA m DŁUGOŚĆ l DYSTANS a GŁĘBOKOŚĆ
KOTWIENIA b d e f g KOD

C10X150-U 10 mm 150 mm 70 80 mm 25 9,5 32 44 5901384810528

C12X190-U 12 mm 190 mm 94 110 mm 30 11 46 53 5901384810535

SYMBOL ŚREDNICA m DŁUGOŚĆ l GŁĘBOKOŚĆ
KOTWIENIA c a d e f g KOD

C10X120-U 10 mm 120 mm 100 mm 20 25 9,5 32 44 5901384812652

C10X160-U 10 mm 160 mm 140 mm 20 25 9,5 32 44 5901384812669

C12X140-U 12 mm 140 mm 110 mm 30 30 11 46 53 5901384812676

C12X240-U 12 mm 240 mm 210 mm 30 30 11 46 53 5901384812683

c

l

m

e

d

a

gf

Mocowanie krańcowe lub pośrednie (w przypadku lin z tworzyw) - liny pionowe, poziome i skośne,
do lin stalowych i poliestrowych. Nakrętka z uchem, pręt, podkładka i nakrętki kontrujące.

Kotwa M10 w komplecie ze specjalną koszulką rozporową do gwintów metrycznych może być wkręcana
jak standardowy kołek rozporowy. Może być też przykręcana do elementów konstrukcyjnych.

Mocowanie krańcowe - liny pionowe, poziome i skośne. Do mocowań su? towych i w posadzce,
do lin stalowych i poliestrowych. Nakrętka z uchem, pręt, podkładki i nakrętka kontrująca.

Kotwa wklejana z uchem

Kotwa wklejana z uchem - krańcowa, bez dystansu

A4
AISI 316

A4
AISI 316

Kotwy o innych długościach dostępne na zamówienie

Kotwy o innych długościach dostępne na zamówienie

a b

l

m

d

e

gf
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SYMBOL ŚREDNICA m LINA Ø DŁUGOŚĆ l DYSTANS a KOTWIENIE b WIERTŁO Ø* KOD

C10X140-3S 10 mm 3 mm 140 mm 60 mm 80 mm 14 mm 5901384812560

C10X140-4S 10 mm 3 i 4 mm 140 mm 60 mm 80 mm 14 mm 5901384812577

C12X190-4S 12 mm 3 i 4 mm 190 mm 80 mm 100 mm 16 mm

* wiertło = średnica koszulki rozporowej

Kotwa z gwintem metrycznym na całej długości, w komplecie ze specjalną koszulką rozporową
do gwintów metrycznych. Idealna do montażu w twardych, niekłopotliwych podłożach jak żelbet,
czy cegła pełna.

Kotwa nadaje się również do wklejania, może być przykręcana do elementów konstrukcyjnych.
Kotwę możemy dostarczyć z dowolnym zakończeniem - zaciskiem krzyżowym, czy z nakrętką z uchem;
na zamówienie dowolne długości.

Kotwa metryczna z kołkiem rozporowym A4
AISI 316

l

m

º

a b

5. KOTWY WKLEJANE / METRYCZNE
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5.KOTWY WKLEJANE / METRYCZNE

Wszystkie niezbędne elementy do skutecznego osadzania kotew wklejanych w podłożach pełnych i z pustkami.

Żywice i akcesoria do kotew wklejanych

SYMBOL PRODUCENT KOD

R-GUN-300-N RAWLPLUG 5906675280141

Profesjonalny wyciskacz manualny do żywic w pojemnikach 150-310 ml.
Szybkie i łatwe dozowanie żywicy, solidna konstrukcja, wygodny w użyciu.

R-GUN Wyciskacz do kotew chemicznych 175 - 310 ml

SYMBOL OBJĘTOŚĆ PRODUCENT KOD

R-KEM-II-300 300 ml RAWLPLUG 5906675050256

R-KEM-II-300-W* 300 ml RAWLPLUG 5906675064666

Certy' kat do podłoży:

• Cegła otworowa
• Cegła pełna
• Cegła silikatowa drążona
• Cegła silikatowa pełna
• Pustak z betonu lekkiego
• Gazobeton

Wysokiej jakości kotwa wklejana na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu. Apro bata Europejska
do 15 podłoży. Najbardziej uniwersalna kotwa wklejana ogól nego zastosowania.

R-KEM II Żywica poliestrowa do podłoży murowych i z pustkami

*Wersja zimowa (do -20°C), o krótszym czasie wiązania

SYMBOL OBJĘTOŚĆ PRODUCENT KOD

R-KER-II-300 300 ml RAWLPLUG 5906675293738

R-KER-II-300-W* 300 ml RAWLPLUG 5906675432038

Certy' kat do podłoży:

• Beton zarysowany
  C20/25-C50/60
• Beton niezarysowany
  C20/25-C50/60

Wysokiej jakości kotwa winyloestrowa z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego.
Możliwość stosowania w podłożach suchych, mokrych oraz otworach i podłożach zalanych
wodą

R-KER II Żywica winyloestrowa do betonu

*Wersja zimowa (do -20°C), o krótszym czasie wiązania
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5. KOTWY WKLEJANE / METRYCZNE

SYMBOL ŚREDNICA ROZMIAR PRĘTA PRODUCENT KOD

R-BRUSH-M08/10 15 M8-M10 RAWLPLUG 5906675130897

R-BRUSH-M10/14 20 M12-M14 RAWLPLUG 5906675127446

R-BRUSH-M16/28 30 M16-M²8 RAWLPLUG 5906675127453

Szczotka do czyszczenia otworów przed instalacją kotwy w podłożu pełnym

Wycior plastikowy

SYMBOL PRODUCENT KOD

R-BLOWPUMP RAWLPLUG 5906675102412

Manualna pompka do wydmuchiwania zwiercin przed aplikacją kotwy
wklejanej lub mechanicznej

Pompka ręczna R-BLOWPUMP

SYMBOL ŚREDNICA ROZMIAR PRĘTA DŁUGOŚĆ PRODUCENT KOD

R-PLS-16085-10 16 M10-M12 85 RAWLPLUG 5906675347547

R-PLS-16130-10 16 M10-M12 130 RAWLPLUG 5906675347554

Plastikowa tuleja z do wklejania kotew w podłoża z pustkami.

Tuleja siatkowa plastikowa

SYMBOL ŚREDNICA ROZMIAR PRĘTA DŁUGOŚĆ PRODUCENT KOD

SP-CE-R12 16 M12 1000 RAWLPLUG 5906675610320

SP-CE-R16 20 M16 1000 RAWLPLUG 5906675610528

Tuleja z ocynkowanej siatki metalowej do wklejania kotew w podłoża z pustkami.
Tuleja dostraczana w odcinkach 100 cm, docinanie do długości roboczej w trakcie montażu.

Tuleja siatkowa stalowa
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5.KOTWY WKLEJANE / METRYCZNE

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny kit na bazie HD Polimeru, do zastosowań ogólnobudowlanych 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Uszczelnienia ogólnobudowlane oraz dylatacje. Klejenie materia-
łów budowlanych  oraz elementów wykończeniowych, wewnątrz i na zewnątrz, wypełnianie pęknięć, rys i 
szczelin w betonie, ceramice budowlanej, tynkach, gipsach, drewnie, kamieniu.

Po wyschnięciu skutecznie malowalny bez rys i odbarwień, maksymalna przyczepność bez podkładu do 
większości podłoży budowlanych, gładkich i porowatych, suchych i wilgotnych, chłonnych i niechłonnych,
w pionie i poziomie, ekstremalna elastyczność w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +90°C.

Uszczelniacz, klej X-POLYMER

SYMBOL OBJĘTOŚĆ PRODUCENT KOD

X-POLYMER biały 290 ml DEN BRAVEN 8711595065337

X-POLYMER szary 290 ml DEN BRAVEN 8711595105040
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6.

Ściągacze do naciągania lin. Podłużna nakrętka łączy dwie gwintowane końcówki - jedna z prawym, druga 
z lewym gwintem, skręcanie lub rozkręcanie układu powoduje naciąganie lub luzowanie zamocowanej liny. 
Minimalne wkręcenie końcówki = 1,5 średnicy jej gwintu. Ściągacze z pełną nakrętką łączącą końcówki są 
zdecydowanie bardziej eleganckie ale też nieco droższe niż te z nakrętką ażurową.

ŚCIĄGACZE - ŚRUBY RZYMSKIE

GWINT a d c l min l max KOD

M6 11 6 7,6 150 215 5901384812522 

M8 11 8 11 165 240 5901384812539

M10 15 9 12 195 285 5901384812546

 

l min

l max

c

da

Obydwie końcówki zakończone szczękami (widełkami), na końcówkach nakrętki kontrujące,
nakrętka łącząca - pełna. Sworznie zabezpieczone zawleczką ułatwiają montaż.

Ściągacz SZCZĘKA - SZCZĘKA A4
AISI 316

GWINT d 1 d2 e l min l max KOD

M8 13 28 7 190 265 5901384812553

 

l min

l max

e

Obydwie końcówki zakończone okiem (uchem), na końcówkach nakrętki kontrujące,
nakrętka łącząca - pełna. 

Ściągacz OKO - OKO A4
AISI 316
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6.ŚCIĄGACZE - ŚRUBY RZYMSKIE

GWINT d 1 d2 g l min l max KOD

M8 13 28 8 190 265 5901384812577

M10 16 33 13 230 325 5901384812584

 

GWINT g d e l min l max KOD

M8 8 27 7 190 265 5901384812591

M10 13 38 9 230 325 5901384812607

 

Obydwie końcówki zakończone hakiem, na końcówkach nakrętki kontrujące,
nakrętka łącząca - ażurowa.

Ściągacz HAK - HAK

Ściągacz HAK - OKO A4
AISI 316

A4
AISI 316

l min

l max

g

l min

l max

d

e

g

Jedna końcówka zakończone hakiem, druga okiem, na końcówkach nakrętki kontrujące,
nakrętka łącząca - ażurowa.
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7.

ŚRUBY / NAKRĘTKI / PODKŁADKI

SYMBOL d l s k KOD

M10X50 10 50 17 6,4 5901384812959

M10X60 10 60 17 6,4 5901384812966

M10X80 10 80 17 6,4 5901384812973

M10X120 10 80 17 6,4 5901384812980

M12X20 12 20 19 7,5 5901384812997

M12X50 12 50 19 7,5 5901384813000

M12X60 12 60 19 7,5 5901384813017

M12X80 12 80 19 7,5 5901384813024

M12X120 12 120 19 7,5 5901384813031

Standardowe elementy złączne ze stali nierdzewnej

Gwint metryczny na całej długości.

Śruba z łbem sześciokątnym DIN 933

l sk

d

A4
AISI 316

Śruby o innych parametrach dostępne na zamówienie
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7.ŚRUBY / NAKRĘTKI / PODKŁADKI

Podkładka okrągła DIN 125 Podkładka sprężysta DIN 127

SYMBOL / GWINT d s e m max KOD

M8 8 13 14,38 6,5 5901384813048

M10 10 17 18,90 8 5901384813055

M12 12 19 21,10 10 5901384813062

DLA GWINTU d1 d2 h KOD

M8 8,4 16 1,6 5901384813079

M10 10,5 20 2,0 5901384813086

M12 13,0 24 2,5 5901384813093

DLA GWINTU d1 d2 m KOD

M8 8,1 14,8 2 5901384813109

M10 10,2 18,1 2,2 5901384813116

M12 12,2 21,1 2,5 5901384813123

mh

ms

de

Nakrętka sześciokątna DIN 934 A4
AISI 316

A4
AISI 316

A4
AISI 316
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7. ŚRUBY / NAKRĘTKI / PODKŁADKI

GWINT m d1 d2 d3 l h k KOD

M8 20 36 20 13 36 8 5901384813130

M10 25 43 24 17 45 10 5901384813147

M12 30 53 29 20 53 12 5901384813154

 

GWINT m d1 d2 d3 h k KOD

M8 20 36 20 36 8 5901384813161

M10 25 43 24 45 10 5901384813178

M12 30 53 29 53 12 5901384813185

 

Do tworzenia punktów mocowania liny na elementach konstrukcyjnych. 

Do tworzenia punktów mocowania liny na elementach konstrukcyjnych. 

Śruba z uchem DIN 580

Nakrętka z uchem DIN 582

A4
AISI 316

A4
AISI 316

l

h

k

m

h

k

m
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7.ŚRUBY / NAKRĘTKI / PODKŁADKI

SYMBOL ŚREDNICA m DŁUGOŚĆ l DŁUGOŚĆ
GWINTU c d e g KOD

SO10X100 10 mm 100 mm 90 mm 25 8 40 5901384812690

SO12X120 12 mm 120 mm 110 mm 30 10 50 5901384812706

A4
AISI 316

Śruba do mocowanie lin stalowych i z tworzyw sztucznych na elementach konstrukcyjnych; 
tworzy mocowanie krańcowe - liny pionowe, poziome i skośne, do mocowań su4 towych i w posadzce.
Może być stosowana również jako kotwa wklejana. W zestawie dwie podkładki i nakrętka.

Śruba oczkowa z gwintem metrycznym

l

c

m

e

d

g

SYMBOL d l s k KOD

S8X50 8 50 13 5,5 5901384812713

S8X80 8 80 13 5,5 5901384812720

S10X80 10 80 17 7 5901384812737

S10X100 10 100 17 7 5901384812744

lk

d

s

Do łączenia elementów konstrukcyjnych z drewnem, do mocowania plakietek kotwiących itp.

Śruba do drewna z łbem sześciokątnym DIN 571 A4
AISI 316

Śruby o innych parametrach dostępne na zamówienie
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8.

AKCESORIA

Kausza
Chroni linę tworzącą ucho w punkcie mocowania.

Zacisk krzyżowy zamknięty
Do krzyżowego łaczenia lin pod kątem 90º, skrzyżowane

liny blokuje imbusowa śruba dociskowa. Może służyć

jako element zapobiegający zsuwaniu się pędów roślin z liny.

Pierścień zaciskowy
Blokuje linę na przelotach - przy stalowych elementach

konstruckycjnych, słupkach drewnianych itp. Może służyć

jako element zapobiegający zsuwaniu się pędów roślin z liny.

Zacisk kabłąkowy DIN 741
Pozwala utowrzyć ucho z liny w punkcie mocowania.

Standardowo stosuje się dwa zaicski na ucho.

LINA Ø a b e KOD

3 10 17 3,0 5901384812836

4 11 18 4,0 5901384812843

5 13 20 5,6 5901384812850

LINA Ø a b c t m KOD

3 16 12 11 8 M3 5901384812812

4 22 12 23 10 M4 5901384812829

LINA Ø a b m KOD

3 20 17 M10 5901384812799

4 21 20 M12 5901384812805

LINA Ø a b m KOD

3 20 17 M10 5901384812867

4 21 20 M12 5901384812874

Akcesoria do lin stalowych 3 i 4 mm.

b

a

ø

m

e

a

b

ø

ø

m

a b

t

c

m

a

b

ø

A4
AISI 316

A4
AISI 316

A4
AISI 316

A4
AISI 316
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8.AKCESORIA

SYMBOL a b Ø KOD

KO-4 50 10 4 5901384810559

Element z tworzywa zapobiegający zsuwaniu się pędów roślin z pionowych i skośnych lin.

Klips wciska się na liny przy pomocy kombinerek. Dostępny wyłącznie dla lin stalowych o średnicy 4 mm.

Mocować w uprzednio zaplanowanych miejscach - nie poprawiać położenia, nie przesuwać na linach!

Klips oporowy na liny

SYMBOL d a h b c m l KOD

PKX10 10,5 35 64 32 21 3 34 5901384812881

PKX12 12,5 35 64 32 21 3 34 5901384810000

b

c

h

a

m

d

l

Skrajny punkt mocujący stalowe liny pionowe, poziome, skośne lub ściągacz. Liny nalezy mocować przez kausze.

Polerowana stal nierdzewna AISI 316.

Plakietka kotwiąca KONG A4
AISI 316

ø

b

a

PLASTIK
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8. AKCESORIA

Długość: 57 cm

Głębokość wkręcania: około 47 cm

Średnica pręta: 8 mm

Waga: 0,7 kg

KOD 5901384812201

A2
AISI 304

OCYNK

Kotwa do wkręcania w grunt, pozwala błyskawicznie stworzyć dolny punkt kotwiący

do lin stalowych lub lin z tworzyw sztucznych. Do punktu kotwiącego można mocować

kilka lin równocześnie.

Kotwa wkręcana w grunt - nierdzewna

Długość: 57 cm

Głębokość wkręcania: około 40 cm

Średnica pręta: 8 mm

Waga: 0,5 kg

KOD 5901384810542

Kotwa do wkręcania w grunt, pozwala błyskawicznie stworzyć dolny punkt kotwiący. Do 

punktu kotwiącego można mocować kilka lin równocześnie. Kotwa zalecana zwłaszcza do 

tworzenia niedrogich układów z użyciem lin z tworzyw, możliwe jest stosowanie z linami 

nierdzewnymi ale miejsce styku metali o różnej charakterystyce narażone jest na korozję.

Kotwa ocynkowana to skuteczne lecz surowie rozwiązanie.

Kotwa wkręcana w grunt - ocynkowana
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Maksymalna grubość liny: 5 mm

Długość: 190 mm

Waga: 270 g

KOD 0783929200019

Niezawodne nożyce do cięcia lin stalowych szwajcarskiej - rmy FELCO, do cięcia twardych

lin ze stali nierdzewnej o grubości 3 - 5 mm. Wszystkie elementy nożyc są wymienne.

Nożyce do cięcia lin stalowych FELCO C7

8.AKCESORIA
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