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fischer

nylonová hmoždinka se
snadnou montáží a vysokou 
únosností v sádrokartonu
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fischer představuje:

fischer international s.r.o.
průmyslová 1833
25001 Brandýs nad Labem
Česká republika
tel. 326 904 601 · fax 326 904 600
www.fischer-cz.cz · servis@fischer-cz.cz

Váš prodejce:

náš kompletní servis pro vásvhodná pro tyto stavební materiály

   Pro všechny typy deskových stavebních materiálů,  
např: 
- Sádrokartonové desky 
- Sádrovláknité desky 
- Dřevěné deskové materiály  
- Ocelové plechy 
- Plošné prvky z plastu

   Použitelná také do otvorů navrtaných v plných stavebních 
materiálech, např:  
- Beton 
- Dřevo

princip funkce

   V dutinách, i když jsou 
vyplněné minerální vatou, 
funguje DUOTEC jako 
sklopná hmoždinka.

   V otvorech, ve kterých 
narazíte na plný stavební 
materiál, jako je beton 
nebo dřevo, lze DUOTEC 
použít jako rozpěrnou 
hmoždinku.

Princip 2:

 Jako 

rozpěrná hmoždinka  

v plných materiálech 

Princip 1:

 Jako 

sklopná hmoždinka

v deskových materiálech

20 kg*

* Hodnoty únosností jsou referenční. Skutečná únosnost závisí na typu materiálu a průběhu montáže  
  a platí pouze při použití šroubu největšího průměru.

71 kg*

75 kg* 75 kg*

Jsme spolehlivý partner, který vždy stojí na vaší straně 

a odpoví na vaše požadavky a dotazy kvalifikovanou radou

a ráznou akcí:

 sortiment našich výrobků je vždy vyčerpávající od chemického  

kotvení, přes plastové hmoždinky až po ocelové kotvy.

 vždy kompetentní díky vlastnímu výzkumu, vývoji a výrobě.

 celosvětové zastoupení a aktivní prodej ve více než 100 zemích po 

celém světě. pro úplné informace o našich výrobcích a o skupině 

 podniků fischer navštivte www.fischer-cz.cz

              

                www.youtube.com/kotvenifischer               

 

               www.facebook.com/fischer.cr

NEW



montáž: a) do deskových materiálů b) do otvorů vyvrtaných náhodou do plných materiálů

duotec - jedinečná kombinace materiálů pro vysokou únosnost v sádrokartonu

■ DUOTEC je hmoždinka s výjimečně snadnou montáží.  
Vše, co vyžaduje, je vyvrtaný otvor o průměru 10 mm.

■ Díky krátkému sklopnému prvku ji lze použít do úzkých dutin (≥ 50mm),   
i když jsou vyplněny tepelnou izolací - minerální vatou.

■ Sklopné rameno ze dvou materiálů (tuhého a měkkého) a posuvný krček  
z plastu vyztuženého skelnými vlákny zaručují výjimečně vysokou únosnost 
bez rizika poškození sádrokartonu.

■ Univerzální závitová vložka umožňuje použít jak vrut do dřeva, tak šroub či 
hák s metrickým závitem nebo závitovou tyč.

příklady použití
Univerzální závitová vložka
z nerezové oceli vhodná pro
vruty do dřeva, šrouby a
háky s metrickým závitem či 
závitové tyče s kontramaticí.

Červená část sklopného
ramene: vyrobená z tuhého
nylonu vyztuženého skelnými
vlákny. Pro vyšší únosnost,
než jakou poskytují hmoždinky
z běžného nylonu.

Bílý posuvný krček z 
plastu vyztuženého 
skelnými vlákny. Zpevňuje 
vyvrtaný otvor a značně 
zvyšuje smykovou 
únosnost.

Zahnutý úchop pro 
průzkum vyvrtaného 
otvoru (detekce
kabelů, trubek apod.)
především při montáži 
v dutině.

Montážní pásek s 
ozubením pro nastavení 
a umístění sklopného 
ramene a posuvného 
krčku. Přesahující část 
pásku lze snadno a
beze zbytku odlomit.

Šedá část sklopného ramene: vyrobená
z měkkého nylonu vyztuženého skelnými vlákny. 
Pro zvýšení únosnosti a rovnoměrné
rozložení zatížení, aby se zabránilo proříznutí
a oslabení sádrokartonu.

Pojistky proti protočení
stabilizují hmoždinku
v otvoru.

kuchyňské skříňky

madla a zábradlí

věšáky

nástěnné skříňky
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