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SYSTEMY MOCOWA Ń FIRMY KOELNER 

Grupa Koelner naleŜy do czołówki producentów mocowań budowlanych w Europie. W skład 
grupy kapitałowej KOELNER S.A. wchodzą następujące podmioty: 

– KOELNER – producent technik zamocowań budowlanych, 
– RAWL – producent cięŜkich zamocowań chemicznych i      mechanicznych. 
– MODECO – producent narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. 
– WAPIENNICA – producent specjalistycznych narzędzi do obróbki skrawaniem jak piły, 

wiertła i frezy. 
– KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub – producent elementów złącznych 
 

Dystrybucja towarów i produktów oferowa-
nych przez Grupę Koelner odbywa się w kra-
ju i zagranicą za pomocą kilkunastu oddzia-
łów: dziewięciu oddziałów krajowych 
(Wrocław – Centrala, Warszawa, Kraków, 
Poznań, Gdynia, Szczecin, Lublin, Łódź 
i Chorzów) oraz za granicą, m. in. w Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, 
Ukrainie, Litwie, Łotwie, Słowacji, 
Czechach, Węgry, Rumunia, Bułgaria oraz w 
innych krajach jako oddziały oraz spółki 
zaleŜne. 

 

 

Świat mocowań KOELNER 

W ramach technik zamocowań budowlanych firma KOELNER oferuje cały szereg róŜnego 
rodzaju łączników opartych na zasadzie połączeń chemicznych i mechanicznych. Cały 
asortyment łączników moŜna podzielić na kilka podstawowych grup. I tak: 

1. Kotwy chemiczne oparte na bazie Ŝywic epoksydowych, epoksydowo-akrylowych, 
viniloestrowych. WyróŜniamy tutaj: 
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R-KEX (Ŝywica epoksydowa) + R-STUDS (pręt gwintowany):  
Kotwa dwuskładnikowa na bazie czystej Ŝywicy epoksydowej 
dozowana za pomocą wyciskacza. Przy zastosowaniu tej Ŝywicy 

uzyskujemy najwyŜsze parametry wytrzymałościowe. Czas wiązania zaleŜy od temperatury 
podłoŜa, moŜe być uŜywana w temperaturach dodatnich. 

Charakterystyka. 
– zakresie średnic od M8-M30 (pręty gwintowane) oraz od  Φ8-Φ32 (pręty zbrojeniowe). 
– dostępna w wersji ze stali nierdzewnej, 
– moŜliwość zastosowania tulei z gwintem wewnętrznym. 
– moŜliwość stosowania głębokiego kotwienia (katalog techniczny KOELNER). 
– dostępna w wygodnych plastikowych opakowaniach o pojemnościach 300 i 400 ml, co 

pozwala na wykonanie wielu wklejeń z jednej tuby oraz bezpieczny transport na 
budowie bez niebezpieczeństwa zgniecenia. 

– zakres nośności :10,6 kN – 102,2 kN. 
 

 
R-CAS (Ŝywica syntetyczna) + R-STUDS (pręt gwintowany) 
Kotwa na bazie Ŝywicy syntetycznej występująca w postaci szkla-

nych ampułek zawierających: Ŝywicę, utwardzacz, piasek kwarcowy. Proces wiązania rozpo-
czyna się przy rozbiciu ampułki oraz wymieszaniu składników podczas wkręcania pręta 
gwintowanego. Kotwa ta posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe oraz jest łatwa w 
montaŜu. Dodatkowo połączenie cechuje bardzo wysokie bezpieczeństwo, niezaleŜnie od 
zachowania odpowiednich procedur montaŜowych. 

Charakterystyka. 
– moŜna stosować w zakresie średnic od M8-M30. 
– prosty sposób montaŜu. 
– dostępna w wersji ze stali nierdzewnej. 
– moŜliwość montaŜu w temperaturze ujemnej. 
– zakres nośności: beton B25 – 9,5 kN – 108,9 kN. 
 

 
R-HAC  (Ŝywica syntetyczna) + R-STUDS (pręt gwintowany) 
Kotwa na bazie Ŝywicy syntetycznej występująca w postaci szkla-

nych ampułek zawierających: Ŝywicę i utwardzacz. Proces wiązania rozpoczyna się przy 
rozbiciu ampułki podczas wbijania  pręta gwintowanego. Proces mieszania składników nastę-
puje samoczynnie. Kotwa ta posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe oraz jest 
łatwa w montaŜu. 

Charakterystyka. 
– moŜna stosować w zakresie średnic od M8-M30. 
– bardzo prosty sposób montaŜu. 
– dostępna w wersji ze stali nierdzewnej. 
– moŜliwość montaŜu w temperaturze ujemnej. 
– zakres nośności: beton B25 – 9,5 kN – 95,2 kN 
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R-KER (RV200) (Ŝywica epoksydowo-akrylowa) + R-STUDS 
(pręt gwintowany) 
Kotwy na bazie Ŝywicy epoksydowo-akrylowej moją bardzo 
szeroki zakres zastosowania w wielu dziedzinach budowni-

ctwa, począwszy od remontów starych budynków, poprzez mocowania w ścianach z materia-
łów porowatych, skończywszy na budownictwie drogowym. śywica dozowana jest przy 
uŜyciu pistoletu. Występuje w pojemnikach 380 ml. 

Charakterystyka. 
– zakresie średnic od M8-M24 (pręty gwintowane) oraz od Φ8 – Φ25 (pręty 

zbrojeniowe). 
– dostępne w wersji ze stali nierdzewnej. 
– moŜliwość wklejania prętów zbrojeniowych. 
– poprzez optymalny dobór składników Ŝywicę dozuje się w łatwy sposób, moŜna ją 

stosować w szerokim zakresie temperatur, poprzez odpowiedni kształt mieszalnika nie 
występuje zjawisko powstawania baniek powietrza podczas dozowania ( szczególnie 
przy duŜych średnicach). 

– zakres nośności: beton B25 – 5,4kN-42,8kN. 
 

 
R-KEM+ (RM50)  (Ŝywica poliestrowa) + R-STUDS (pręt 

gwintowany) 
Kotwy na bazie Ŝywicy poliestrowej, podobnie jak epoksydowo-akrylowe, moją bardzo szero-
ki zakres zastosowania w wielu dziedzinach budownictwa. Ze względu jednak na niŜszą noś-
ność głównie stosowane są do remontów starych budynków, mocowania w ścianach 
z materiałów porowatych, ścianach z pustkami i gazobetonowych. śywica dozowana jest przy 
uŜyciu pistoletu jednotłokowego (powszechnie dostępny). Występuje w pojemnikach 160 ml. 

– moŜliwość stosowania w zakresie średnic od M8-M24 – pręty gwintowane. 
– dostępne w wersji ze stali nierdzewnej. 
– poprzez zastosowanie tulei siatkowej moŜliwość stosowania np. w ścianach  

z pustaków szczelinowych (np. PORTHERM). 
– poprzez optymalny dobór składników Ŝywicę dozuje się w łatwy sposób, moŜna ją 

stosować w szerokim zakresie temperatur, poprzez odpowiedni kształt mieszalnika nie 
występuje zjawisko powstawania baniek powietrza podczas dozowania ( szczególnie 
przy duŜych średnicach). 

– zakres nośności: beton B25 – 5,4 kN-42,8 kN, pustak POROTHER – 2,0 kN-2,5 kN, 
beton komórkowy 1,0 kN-2,5 kN. 

2. Kotwy mechaniczne: 

Kotwy tulejowe: zamocowanie kotwy następuje poprzez rozparcie tulei rozpręŜnej. Tuleje 
są dwu, trzy lub cztero segmentowe. Charakterystyczne dla tych kotew jest to, iŜ otwór wier-
cony w podłoŜu jest większy od „średnicy pracującej” kotwy. 
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SAFETY PLUS (R-SPL) kotwa segmentowa do najbardziej 
odpowiedzialnych zamocowań 

Charakterystyka. 
– moŜliwość stosowania w betonie spękanym (strefa rozciągana – aprobata ITB) 
– wykonana ze stali klasy 8.8. 
– zakres średnic M8-M20. 
– dwa sposoby mocowania materiału (śruba lub nakrętka). 
– zakres nośności: beton B25 – 9,1 kN- 70,0 kN. 
– dostępna w wersji ocynkowanej. 

 

RAWLBOLT (R-RB) kotwa tulejowa o charakterystycznej 
budowie pozwalająca dzięki swojej konstrukcji na kotwienie nawet 
w pustakach betonowych lub płytach korytkowych. 

Charakterystyka. 
– moŜliwość stosowania w betonie spękanym (strefa rozciągana – aprobata ITB) 
– Kotwa posiada gwint wewnętrzny, co pozwala na zastosowanie śrub klasy 5.8 lub 8.8. 
– Zastosowanie w pełnych jak i w pustych podłoŜach. 
– Zakres nośności: beton B25 od 4,5 – 45,8 kN. 
– Zakres średnic od M8-M24. 
– Dostępny wariant ze śrubą, hakiem oraz „okiem”. 

 

 

R-DCA kolejna odmiana kotwy tulejowej o zupełnie innej zasadzie 
osadzania i działania. Jest to kotwa TYPU B, w której rozpręŜenie 
następuje poprzez wbicie trzpienia kotwy, co powoduje rozpręŜenie 
i zaklinowanie łącznika. 

Charakterystyka. 
– moŜliwość stosowania w betonie spękanym (strefa rozciągana – aprobata ITB) 
– posiada gwint wewnętrzny. 
– łatwy, szybki montaŜ pozwala na uniknięcie błędów montaŜowych. 
– zakres średnic od M6-M24. 
– zakres nośności od 3,2 – 23,7 kN. 

 
Kotwy pier ścieniowe. Kotwy te mają kształt pręta gwintowanego w dolnej części 

uformowanego w stoŜek. Na stoŜek nawinięty jest pierścień, który zapewnia klinowanie 
w podłoŜu. Kotwy te w zaleŜności od przeznaczenia (np. do strefy rozciąganej czy ściskanej) 
róŜnią się kształtem oraz materiałem pierścienia.  

WaŜną cechą tych kotew jest równieŜ moŜliwość zwiększenia głębokości zakotwienia, 
dzięki czemu uzyskujemy większą wytrzymałość na wyrywanie.  

 

R-SPT, R-HPT, R-XPT Z uwagi na fakt, Ŝe otwór w po-
dłoŜu wykonujemy tą samą średnicą wiertła co średnica 
gwintu kotwy, kotwy te naleŜą do najbardziej popularnych 
kotew mechanicznych. 

Charakterystyka. 
– Wykonana ze stali klasy 5.8. 
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– Zakres średnic M6-M24. 
– Dostępna w wersji ze stali ocynkowanej ogniowo oraz A4. 
– Zakres nośności: beton B25 6.8 kN- 52.8 kN. 
– MoŜliwość zwiększenia głębokości zakotwienia. 
– Występuje wersja do strefy rozciąganej R-HPT. 

3. Systemy mocowań izolacji. 

FASADY 
Zastosowanie połączenia mechanicznego podczas docieplania ścian 

metodą lekką mokrą ma swoje uzasadnienie. Elewacja zewnętrzna budyn-
ku naraŜona jest na ciągłe działanie sił odrywających – spowodowanych 
wiatrem, oraz sił ścinających. Przede wszystkim jednak siła ssania wiatru 
jest najczęstszą przyczyną oderwania ocieplenia od podłoŜa. Praca całej 
powierzchni elewacji jest równieŜ przyczyną wewnętrznych pęknięć 
struktury kleju i w konsekwencji pojawienia się pęknięć na tynku. 
Zastosowanie łącznika mechanicznego skutecznie niweluje te zjawiska.  

W asortymencie firmy Koelner S.A. znajduje się pełna gama łączni-
ków. Odpowiedni dobór łącznika podyktowany jest rodzajem materiału 
termoizolacyjnego (styropian, wełna mineralna), oraz materiałem podło-
Ŝa, w którym osadzany jest kołek (podłoŜe pełne, puste, porowate). 

 

 

  

  
 

KOTWY DO ŚCIAN TRÓJWARSTWOWYCH 
Zadaniem kotew do łączenia ścian warstwowych jest pewne i długo-

trwałe połączenie równoległych względem siebie przegród budowla-
nych. Kotwy wykonane są ze stali odpornych na korozję i wyposaŜone 
są w kołnierze dociskowe, które oprócz funkcji stabilizującej mają za 
zadanie odprowadzić wykraplającą się wodę i zapobiec jej przenikaniu 
w głąb materiału termoizolacyjnego.  

 

DACHY 
Zamocowania firmy KOELNER S.A. to najbardziej ekonomi-

czny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i długotrwałej eksplo-
atacji dachu. 

Powierzchnie dachów, a w szczególności dachów płaskich nara-
Ŝone są na ciągłe działanie sił odrywających i ścinających, spowodo-
wanych pracą wszystkich elementów składowych dachu. Z tego 
powodu, tak waŜne jest zastosowanie do montaŜu hydroizolacji 
i termoizolacji sprawdzonych i bezpiecznych zamocowań. 
Na dobór łącznika teleskopowego wpływ ma grubość i rodzaj 
izolacji oraz podłoŜe, w którym jest mocowany. Firma oferuje pełną 
gamę zamocowań do kaŜdego rodzaju podłoŜa stalowego, betono-
wego jak i innych materiałów, z których moŜe być wykonany dach. 

 
 

 

4. Systemy montaŜowe do lekkich obudów. 

Łączniki samowiercące przeznaczone są do mocowania blach stalowych lub aluminio-
wych do róŜnych rodzajów konstrukcji nośnych (konstrukcje stalowe, konstrukcje drewniane) 
i blach na zakład. 



Referaty sponsorowane 

 

 938

Mocowanie płyt warstwowych do cienkościennych jak i grubo-
ściennych kształtowników stalowych odbywa się za pomocą łączni-
ków samowiercących, które dzięki zastosowaniu drugiego gwintu 
o większym skoku pod łbem wkręta skutecznie niwelują ryzyko 
wgniecenia okładziny. Wszystkie wkręty występują takŜe z cyn-
kowaną lub aluminiową podkładką z nawulkanizowanym EPDM.  

 

 
 

Firma KOELNER S.A. lakieruje wkręty i inne wyroby złączne w technologii lakierowania 
proszkowego. Wszystkie łączniki dostępne są w dowolnym kolorze według palety RAL. 
 Technologia wstrzeliwania przy pomocy osadzaków 
prochowych i gazowych umoŜliwia bezpieczne osadza-
nie szerokiej gamy kołków zarówno w stali jak i podłoŜu 
betonowym. 

 

 

5. Złącza ciesielskie 

Firma KOELNER S.A. oferuje pełną gamę łączników ciesielskich: 
– Wsporniki 
– Złącza krokwiowo-płatwiowe 
– Płytki perforowane 
– Złącza kątowe 
– Kątowniki belkowe 
– Płytki zębate  

6. Mocowania ogólne. 

Firma KOELNER oferuje pełny zakres zamocowań ogólnobudowlanych takich jak: 
– Kołki rozporowe (Np. FIX ) 
– Kołki szybkiego montaŜu do wbijania  
– Kołki ramowe (Np. KDS) 
– Mocowania do pustych przestrzeni (Np. śruby „MOLLY”)  
– Kołki do ścian gipsowo – kartonowych (np. „DRIVA”) 
– Wkręty do stolarki budowlanej z PCV (np. KS)  
– Wkręty utwardzane  
– Wkręty fosfatowane 
– Akcesoria do suchej zabudowy wnętrz 

 

 
Wszystkie informacje techniczne dotyczące naszych wyrobów znajdziecie państwo 

w naszym „Katalogu Technicznym KOELNER”, dostępnym u naszych InŜynierów Konsul-
tantów, lub na naszej stronie internetowej www.koelner.pl  w dziale Produkty lub w dziale 
Kontakt 

 
 


