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Akcesoria kotwiące i elementy montażowo-łączące w ofercie Niczuk Metall-PL
Coraz wyższe oczekiwania inwestorów w sektorze budownictwa dotyczące
bezpieczeństwa, ekonomii, ale także estetyki wznoszonych obiektów stanowią
swoistą siłę napędową dla rozwoju rynku materiałów budowlanych. Obecnie
klientom zależy przede wszystkim na szybkim i komfortowym zaopatrzeniu się
u sprawdzonego dostawcy, dlatego firma NICZUK METALL-PL, wychodząc naprzeciw
tym oczekiwaniom, oprócz całego systemu zawiesi proponuje również szeroką gamę
elementów kotwiących do różnego rodzaju podłoży.

Akcesoria kotwiące
W ofercie firmy w dziale „Akcesoria kotwiące” znajdują się informacje dotyczące przeznaczenia, rozmiarów
kotew, ich wytrzymałości w zależności od rodzaju podłoża, minimalnych głębokości kotwienia, a także wskazówki i parametry montażu (np. moment dokręcania).
Do montażu w betonie lub żelbecie proponujemy
stosowanie:
- tulei rozprężnych stalowych TRSA,
- kotew rozporowych stalowych ULT i ULS,
- tulei rozprężnych mosiężnych TR,
- kotew chemicznych ZKC + PKC.

Do montażu w płytach kanałowych przeznaczone są:
- kotwy rozporowe TTRB,
- tulei rozprężnych stalowych TRSK (z kołnierzem),
- śrub do betonu TSMW, TSM, TSMK.
Do montażu w podłożach z pustymi przestrzeniami
(np. blacha trapezowa) firma oferuje:
- kotwy uchylne TRV i TRP.
Do montażu w betonie komórkowym i podłożach
ceramicznych pełnych:
- kołki rozporowe metalowe KRM,
- kołki rozporowe z tworzywa KR, KRG w połączeniu
z wkrętami dwugwintowymi WK.

W ramach poszerzania kompleksowej obsługi klienta, możemy zaproponować dobór optymalnych rozwiązań technicznych podwieszenia instalacji wraz z propozycją kotwienia adekwatną do podłoża, w jakim będzie ono zamocowane. Takie opracowanie wraz z wyceną,
w oparciu o nasze produkty może przygotować Dział Projektowy. Specyfikację wyjściową
do przygotowania zestawienia można ustalić z Opiekunami Regionów lub Doradcami Technicznymi NICZUK METALL, obejmującymi swym działaniem teren całego kraju. Dane kontaktowe tych osób dostępne są na stronie internetowej www.niczuk.pl.

TSM – schemat A2,0

Montaż NZ-10
Do montażu w podłożach ceramicznych murowanych z otworami:
- kotwy chemiczne ZKC + PKC z zastosowaniem tulei siatkowej TKC,
- kołki ramowe z wkrętem sześciokątnym (KRK).
Do montażu w konstrukcjach drewnianych (np. dźwigary z drewna klejonego):
- wkręty dwugwintowe WK.

Akcesoria montażowo-łączące
W dziale „Akcesoria montażowo-łączące” katalogu NICZUK METALL-PL można znaleźć elementy, które umożliwią montaż kanałów wentylacyjnych czy rurociągów
do konstrukcji stalowej obiektu budowlanego. Są to :

TSMW – schemat
- klamry żeliwne lub stalowe do profili hutniczych KLM,
- zaciski nośne żeliwne i stalowe KLZ, KLP, HKH i ZNP,
- nakładki zabezpieczające NZ,
- klamry żeliwne do profili hutniczych (KLM-M).

