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PIKTOGRAMOK 
A termék rendelkezik európai műszaki engedéllyel vagy értékeléssel

A termék használható sprinklerrendszerek beépítéséhez

A termék önálló tűzállósági vizsgálattal rendelkezik

A termék rendelkezik TR020 szerinti tűzállósági vizsgálattal

Egypontos rögzítés
A felszerelendő elemet egy darab dübel tarthatja. Ha a dübel meghibásodik, akkor a 
rögzített elem rögzítése megszűnik, és az elem leesik (pl. acéltartó rögzítése betonban).

Többpontos rögzítés
A rögzítendő elemet több dübelnek kell tartania (legalább 3 dübeles rögzítési ponton). 
Ha az egyik dübel meghibásodik, a többi dübel átveszi a terhelést. A rögzített elemet a 
többi rögzítés továbbra is megtartja, pl. függesztett álmennyezet vagy homlokzat eseté-
ben.
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BEMUTATÓ DÜBEL KATALÓGUS 
A katalógus könnyen áttekinthető formában tartal-
mazza a mintakészletben található összes dübelhez 
tartozó legfontosabb információkat.
Az előnyök mellett bemutatja a leggyakoribb fel-
használási területeket és az elérhető termékkínálatot 
is.

A termékekről részletes műszaki ismertetést a honla-
punkon fellelhető dokumentumokban vagy a rögzítés-
technikai kézikönyvünkben találhat.
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W-BS/A4 BETONCSAVAR
Cikkszám: 5929 0 ...
Cikkszám: 0901 ...

Előnyök

• ETA tanúsítás
• Tűzvédelmi bevizsgálás
• Sprinklerrendszerek rögzítése
• Nagy teherbírás
• Azonnal terhelhető
• Kis tengely- és peremtávolságok
•  Gyors és egyszerű szerelés a 

betoncsavar behajtásával
• Gyors és egyszerű kiszerelés
•  Nincs szükség szerelési 

nyomatékra

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
• Korlátok
• Talapzatok/alaplemezek
• Fémszerkezetek
• Kábel- és csőtálcák

Beépítési utasítások

Kivitel

Rozsdamentes acél A4 
kültérre/vizes 
blokkokba

Ø 6 – 14 
• Hatlapfejű
•  Hatlapfejű felsajtolt 

alátéttel
• Süllyesztett fejű
• D-fejű
• Csavarmenetes 

Felhasználási területek

Repedezett beton

Egypontos rögzítés

Feszített beton üreges 
födém

Többpontos rögzítés

Horganyzott acél kivitelben is kapható. A termékkínálat jelenleg átdolgozás alatt áll. A csavaros horgonyokat a jövőben betoncsavarnak nevezzük. 
Továbbá a termékmegnevezésben a fúró névleges átmérőjét (fúrószár névleges Ø) adjuk meg a csavar külső átmérője helyett (pl. W-SA 7,5 csavaros anker = W-BS 6 betoncsavar).
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W-FAZ FIXANKER
Cikkszám: 5928 ...
Cikkszám: 0904 ...

Előnyök

• ETA tanúsítás
• Tűzvédelmi bevizsgálás
• Sprinklerrendszerek rögzítése
• Nagy teherbírás
• Azonnal terhelhető
• Rugalmas felhasználás
• Csekély fúrási igény 
• Két rögzítési mélység

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
• Acél tartók
• Fémszerkezetek
• Faszerkezetek
• Korlátok
• Talapzatok

Beépítési utasítások

Kivitel

Horganyzott acél, 
beltéri használatra

Rozsdamentes acél A4 
kültérre/vizes 
blokkokba

HCR acél erősen 
korrozív környezetbe, 
pl. közúti alagutak

M8 – M27
• Normál kivitel
• Nagy alátét
•  DIN 440 szerinti nagy 

alátétek fa szerkezetek-
hez

Felhasználási területek

Repedezett beton

Egypontos rögzítés
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W-HAZ NEHÉZHORGONY
Cikkszám: 5932 6 ...
Cikkszám: 0905 2 ...

Előnyök

• ETA tanúsítás
• Tűzvédelmi bevizsgálás
• Sprinklerrendszerek rögzítése 
• Nagy teherbírás
• Azonnal terhelhető
• Széles típusválaszték 

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
• Korlátok
• Csővezetékek
• Talapzatok
•  Magas esztétikai igényű 

rögzítések

Kivitel

Horganyzott acél, 
beltéri használatra

Rozsdamentes acél A4 
kültérre/vizes 
blokkokba

M6 – M20
• Hatlapfejű
• Menetes csap
• Süllyesztett fejű

Beépítési utasítások

Felhasználási területek

Repedezett beton

Egypontos rögzítés
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W-ED BEÜTŐDÜBEL
Cikkszám: 0904 0 ...

Előnyök

• ETA tanúsítás
• Tűzvédelmi bevizsgálás
• Sprinklerrendszerek rögzítése
• Nagy teherbírás
• Azonnal terhelhető
• A rögzítés gond nélkül oldható
•  Szokványos menetes szárak és 

metrikus csavarok használhatók
•  Nincs szükség meghúzási 

nyomatékra 
• Kis furatmélység

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
• Csővezetékek
• Menetes száras függesztések
• Szerelősínek
• Talapzatok

Kivitel

Horganyzott acél, 
beltéri használatra

Rozsdamentes acél A4 
kültérre/vizes 
blokkokba

M6 – M20
• Normál kivitel
• Peremes

Megjegyzés

A megfelelő beszereléshez a 
0904 02… cikkszámú beütő 
szerszámot használja! 

Felhasználási területek

Beépítési utasítások

Repedezett beton

Nem repedezett beton

Egypontos rögzítés

Többpontos rögzítés
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W-DN PLAFON BEÜTŐÉK
Cikkszám: 0905 36 35, 0905 36 45

Előnyök

• ETA tanúsítás
• Tűzvédelmi bevizsgálás
• Kis furatmélység
• Azonnal terhelhető
•  Egyszerű beszerelés: 

Először a plafontiplit kell beütni, 
amíg síkba nem kerül a felület-
tel, majd ugyanígy a terpesztő 
csapot.

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
• Könnyű mennyezetburkolatok
• Huzal- és nóniusz függesztők
•  Fém profi lok és tartószer-

kezetek

Kivitel

Horganyzott acél, 
beltéri használatra

Ø 6 

Beépítési utasítások

Felhasználási területek

Repedezett beton

Többpontos rögzítés
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W-NA BEÜTŐDÜBEL
Cikkszám: 0905 3 ...

Előnyök

• ETA tanúsítás
• Tűzvédelmi bevizsgálás
• Kis furatmélység
• Azonnal terhelhető
•  Egyszerű és gyors beszerelés: 

Csak be kell ütni a rögzítődübelt
• Két rögzítési mélység 

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
• Könnyű mennyezetburkolatok
• Kábelcsatornák
• Csővezetékek 
• Függesztések
• Tűzvédelmi lemezek

Kivitel

Horganyzott acél, 
beltéri használatra

Rozsdamentes acél A4 
kültérre/vizes 
blokkokba

HCR acél erősen 
korrozív környezetbe, 
pl. közúti alagutak

Ø 6
• Menettel és anyával
• Laposfejjel
• Hüvellyel

Beépítési utasítások

Felhasználási területek

Repedezett beton

Többpontos rögzítés
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W-UR 8 MŰANYAG KERETRÖGZÍTŐ DÜBEL
Cikkszám: 0912 808...

Előnyök

• ETA tanúsítás
• Tűzvédelmi bevizsgálás
•  A csavar alacsony nyomatékkal 

tekerhető be, a csavar behaj- 
tásakor a dübel nem forog el

• 2 beépítési mélység
•  Kiékelés 4 irányba: nagy 

teherbírás 
•  Univerzális rögzítés szinte 

minden felülethez
•  Több mint 50 rögzítési alap-

felületben engedélyezve

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
•  Fa és fém homlokzatszer- 

kezetek
• Mennyezet-tartószerkezet
• Kábeltálcák
• Ajtók és ablakok
• Lécek/gerendák

Kivitel

Horganyzott acél, 
beltéri használatra 

Rozsdamentes acél A4 
kültérre/vizes 
blokkokba

Ø 8
•  Hatlapfej felsajtolt 

alátéttel
• Süllyesztett fejű
• D-fejű
•  Tőcsavar csatlakozó 

menettel
Beépítési utasítások

Felhasználási területek

Repedezett beton

Blokktégla

Mészhomoktégla

Üreges mészhomoktégla

Könnyűbeton falazóblokk

Beton falazóelemek

Pórusbeton

Feszített beton üreges 
födém

Többpontos rögzítés

Üreges tégla

Könnyűbeton üreges 
falazóblokk
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WG-FIX CSAVARDÜBEL
Cikkszám: 0189 363 30
Cikkszám: 0189 306 345

Előnyök

• Gyors és egyszerű szerelés
•  Gyors becsavarás a nagy me- 

netemelkedésnek köszönhetően 
•  Univerzálisan használható 

csavarkötés

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
• Lábazati lécek
• Képkeretek
•  Konyhai tartozékok, horgok, 

lécek

Kivitel

Horganyzott acél, 
beltéri használatra

Ø 6 
• D-fejű
• Lencsefejű

Beépítési utasítások

Felhasználási területek

Blokktégla

Mészhomoktégla

Gipszkarton
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W-GS GIPSZKARTON DÜBEL
Cikkszám: 0903 25 ...

Előnyök

•  Csekély helyigény a gipszkarton 
lemez mögött (csak 15 mm)

•  Beépítő szerszám és előfúrás 
nélkül behelyezhető 

•  A szabadalmaztatott behaj- 
tásnak köszönhetően a dübel 
behajtható PZ, AW, és Torx 
bitekkel, mivel az erőátadás 
főként a hatlapon keresztül 
történik

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
• Könnyű terhek gipszkartonon
• Képkeretek
• Kisebb polcok
• Lámpák
• Füstjelzők
• Tájékoztató táblák

Kivitel

Horganyzott acél és 
műanyag beltéri 
használatra

Hossz: 33 mm és 39 mm
• Cink öntvény
• Cink öntvény hosszú
• Műanyag

Megjegyzés

Megfelelő fához vagy forgá-
csolt lemezhez való csavarok, pl. 
Wüpofast® 4,5 x 40
(Cikkszám: 0196 45 40)

Beépítési utasítások

Felhasználási területek

Gipszkarton
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W-ID RÖGZÍTŐDÜBEL SZIGETELÉSBE
Cikkszám: 0903 500...

Előnyök

•  Nincs szükség körülményes 
távtartós beszerelésre, ha 
könnyű rögzítések kellenek a 
szigetelőanyagban

• Gyors és olcsó rögzítés
• Nem keletkezik hőhíd  

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
• Postaláda
• Házszámok
• Kültéri lámpák
• Mozgásérzékelők
• Ejtőcső hőszigetelő anyagban

Kivitel

Horganyzott acél, 
beltéri használatra

Rozsdamentes acél A2 
kültérre/vizes 
blokkokba

Hossz: 50 mm és 95 mm
•  Készlet horganyzott acél 

csavarral és takaróe-
lemmel

•  Készlet rozsdamentes 
acél A2 csavarral és 
takaróelemmel

Megjegyzés

A behajtószerszám mellékelve.
Megfelelő csavarok pl.
•  ASSY 3.0® 4,5 x 40 

(Cikkszám: 0180 445 45)
•  Lencsefejű csavar A2 M8 x 45 

(Cikkszám: 02838 45)

Beépítési utasítások

Felhasználási területek

Hőszigetelő anyagok
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ZEBRA SHARK W-ZX® MŰANYAG DÜBEL
Cikkszám: 0906 2 ...

Előnyök

•  Univerzális dübel szinte minden 
felületbe történő rögzítéshez

•  A szabadalmaztatott dübelfej a 
csavar behajtásakor felgyűri a 
dübel szárát

•  A dübel pereme átfordítható, 
így a felülettel egy síkba vagy 
a rögzítendő elemen átdugva is 
beszerelhető

•  Minden üregben biztosítja a 
dübel szárának felgyűrődését, a 
tömör építő anyagokban pedig 
a szár terpesztést

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
• Tükrök
• Polcok
• Lámpák
•  Szaniter és villamos 

rögzítések 

Kivitel

Horganyzott acél, 
beltéri használatra

Ø 5 – 14 

Megjegyzés

Optimális rögzítés az ASSY-D 
dübelcsavarral
(Cikkszámok: 0151 020… és
0153 020…)

Beépítési utasítások

Felhasználási területek

Beton

Könnyűbeton

Pórusbeton

Üreges falazóblokkból 
készült falazat

Tömör falazóblokkból 
készült falazat

Lemezes építőanyagok / 
üreges falak
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ZEBRA SHARK® MŰANYAG DÜBEL 
Cikkszám: 0906 0 ...

Előnyök

•  Kedvező árú univerzális dübel 
szinte minden felülethez

• Kis becsavarási nyomaték
• Elfordulás ellen biztosított
•  Egy csavarátmérő használható 

- függetlenül a felhasználási 
területtől 

•  Üreges téglákban/falakban a 
terpesztő elemek felgyűrődésé- 
vel, illetve szétnyílásával 
alakzárás jön létre

Alkalmazási példák

A következő elemek 
rögzítésére:
•  Szaniter és villamos 

rögzítések
• Könnyű polcok és tükrök
• Lámpák
• Lábazati lécek

Kivitel

Horganyzott acél, 
beltéri használatra

Ø 5 – 14 
• gallér nélkül (piros)
• gallérral (fehér)

Megjegyzés

Optimális rögzítés az ASSY-D 
dübelcsavarral
(Cikkszámok: 0151 020… és
0153 020…)

Beépítési utasítások

Felhasználási területek

Beton

Könnyűbeton

Pórusbeton

Üreges falazóblokkból 
készült falazat

Tömör falazóblokkból 
készült falazat

Lemezes építőanyagok / 
üreges falak
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