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Złącza Ciesielskie NOWOŚCI

Zn
20 µm

CL.2

Opis:
Wieszaki belki BSNN są zoptymalizowaną wersja klasycznego wieszaka belki BSN z nowym ukła-
dem otworów i zmienionym kształtem. Stosowane do połączeń drewno-drewno i drewno-beton.

Mocowanie:
 z Mocowanie wieszaka do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub 

alternatywnie wkrętów CSA5,0. 
 z Mocowanie wieszaka do betonu – przy pomocy kotwy mechanicznej (WA)  

lub chemicznej (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z 275 g/m2 (20 μm)

BSNN 
Standardowy wieszak belki

Dostępne wymiary
Nr 
artykułu

Wymiary [mm]
Otwory

Szerokość Wysokość Głębokość t

BSNN 40-140 90-180 60 2,0 Ø5 - Ø11

 ETA 06/0270
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Złącza Ciesielskie NOWOŚCI

Zn
20 µm

CL.2

Opis:
BSIN to zoptymalizowana wersja wieszaka belki BSI z ramionami do wewnątrz z nowym układem 
otworów i zmienionym kształtem. Wieszaki belek stosuje się przy połączeniach belek drewnianych. 
Wieszaki BSIN stosuje się w sytuacji kiedy dwie belki drugorzędne łączone  
z elementem głównym są tak blisko siebie, że zastosowanie standardowych wieszaków BSNN jest 
niemożliwe (ze względu na kolizję obu złączy). Innym popularnym zastosowaniem tego złącza jest 
połączenie belka słup. 

Mocowanie:
 z Mocowanie wieszaka do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub 

alternatywnie wkrętów CSA5,0. 
 z Mocowanie wieszaka do betonu – przy pomocy kotwy mechanicznej (WA)  

lub chemicznej (AT-HP) Simpson Strong-Tie

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z 275 g/m2 (20 μm)

BSIN 
Standardowy wieszak belki typ I

 ETA 06/0270

Dostępne wymiary
Nr 
artykułu

Wymiary [mm]
Otwory

Szerokość Wysokość Głębokość t

BSIN 40-140 90-180 60 2,0 Ø5 - Ø11
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Złącza Ciesielskie NOWOŚCI

Opis:
Wieszak belki GBE został specjalnie opracowany do połączenia dużych przekrojów belki wykona-
nych z drewna klejonego warstwowo. Montaż wieszaka belki jest maksymalnie uproszczony dzięki 
zastosowaniu śrub ciesielskich  Ø16 lub metrycznych M16 mocowanych przelotowo. Możliwe 
mocowanie do drewna lub betonu. 

Mocowanie:
 z Mocowanie wieszaka do drewna – przy pomocy śrub M16 klasy 4.6
 z Mocowanie wieszaka do betonu – przy pomocy śrub M16 klasy 4.6 i kotwy mechanicznej 

WA M16/20

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z 275 g/m2 (20 μm)

Zn
20 µm

CL.2

GBE 
Wieszak belki do dużych przekrojów

 ETA 06/0270

Dostępne wymiary
Nr 
artykułu

Wymiary [mm]
Otwory

Szerokość Wysokość Głębokość t

GBE 60-120 120-360 75 4,0 Ø11 - Ø18
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Złącza Ciesielskie NOWOŚCI

Opis:
Złącze SPR służy do połączenia  krokwi z kalenicą lub ścianą betonową. Prosta konstrukcja spra-
wia, że instalacja jest intuicyjna i szybka, co przekłada się na niższe koszty pracy.  Wieszak ma 
regulowane siodełko, na którym opiera się krokiew. Regulacji kąta można łatwo dokonać na placu 
budowy ale należy pamiętać, że można to wykonać tylko raz w żądanym nachyleniu. Maksymalny 
kąt to 45 stopni.

Mocowanie:
 z Mocowanie wieszaka do drewna – gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie 

wkrętów CSA5,0. 
 z Mocowanie wieszaka do betonu – przy pomocy kotwy mechanicznej (WA)  

lub chemicznej (AT-HP) Simpson Strong-Tie

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z 275 g/m2 (20 μm)

Zn
20 µm

CL.2

SPR 
Regulowane złącze belki krokwiowej

 ETA 08/0053

Dostępne wymiary
Nr 
artykułu

Wymiary [mm]
Otwory

Szerokość Wysokość Głębokość t

SPR 40-140 90-180 60 2,0 Ø5 - Ø11
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Złącza Ciesielskie NOWOŚCI

Zn
20 µm

CL.2

Opis:
Kątowniki ABRL służą do stworzenia podpory przegubowo-przesuwnej i maksymalnego odzwier-
ciedlenia modelu statycznego w realnej konstrukcji. Produkt dedykowany jest dla prefabrykowanych 
wiązarów dachowych o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. 
ABRL98 rozszerza linię kątowników przesuwnych (ACRL10520, E5/2). W porównaniu do kątowni-
ka ACRL10520, wprowadzono następujące modyfikacje:

 z zwiększona grubość stali do 3,0 mm.
 z większe otwory (Ø13) na kotwy (M12)
 z większy i dłuższy otwór do regulacji przesuwu (13,5x40mm) dla śruby przelotowej (M12)

Mocowanie:
 z Mocowanie kątowników do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub 

alternatywnie wkrętów CSA5,0. 
 z Mocowanie kątowników do betonu – przy pomocy kotwy mechanicznej (WA)  

lub chemicznej (AT-HP) Simpson Strong-Tie

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z 275 g/m2 (20 μm)

ABRL 
Złącze kątowe wzmocnione przesuwne

Dostępne wymiary
Nr 
artykułu

Wymiary [mm] Ilość otworów

Szerokość Wysokość Głębokość t Ramię - A Ramię - B

ABRL98 98 98 88 3,0 10-Ø5
2-Ø13; 1-Ø13,5x40

12-Ø5
3-Ø13

 ETA 07/0106
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Złącza Ciesielskie NOWOŚCI

Zn
20 µm

CL.2

Opis:
Kątowniki AB6983 i AB36125 stworzone zostały z myślą o szkieletowych konstrukcjach drewnia-
nych. Mają za zadanie przeniesienie sił poziomych, przesuwających ścianę po fundamencie.
Złącze AB6983 ma za zadanie stworzyć połączenie pomiędzy fundamentem i pasem dolnym (pod-
waliną) ściany szkieletowej parteru. Kątownik AB36125 przeznaczony jest do połączenia ścian 
szkieletowych wyższych kondygnacji do konstrukcji drewnianego stropu poniżej.
Złącza te znajdują zastosowanie głównie w połączeniach prefabrykowanych ścian szkieletowych, 
eliminując konieczność wykonywania otworów montażowych w prefabrykatach.

Mocowanie:
 z Mocowanie kątowników do drewna – dla AB6983 przy pomocy gwoździ pierścieniowych 

CNA3,1. Dla AB36125 przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie 
wkrętów CSA5,0.

 z Mocowanie kątowników do betonu – przy pomocy kotwy mechanicznej (WA-M12)  
lub chemicznej (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z 275 g/m2 (20 μm).

AB6983 i AB36125 
Złącze kątowe do szkieletu

 ETA 07/0106

Dostępne wymiary
Nr 
artykułu

Wymiary [mm] Ilość otworów

Szerokość Wysokość Głębokość t Ramię - A Ramię - B

AB6983 69 83 300 2,5 14-Ø4 2-Ø13

AB36125 36 125 248 2,0 9-Ø5 30-Ø5

AB6983

AB36125
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Złącza Ciesielskie NOWOŚCI

Zn
20 µm

CL.2

Opis:
Złącze kotwiące MAH umożliwia dwa sposoby kotwienia do fundamentu. Pierwszym jest 
standardowe połączenie słupka szkieletu z wierzchem płyty fundamentowej. Do wykonania 
takiego połączenia należy zgiąć złącze pod kątem 90 stopni i montować jak inne złącza kotwiące. 
Alternatywnym sposobem kotwienia jest montaż przy prostym złączu. Taki montaż stosowany jest 
gdy wymagane jest kotwienie po zewnętrznej stronie ściany szkieletowej do boku płyty fundamen-
towej. Aby wykonać takie połączenie, wymagane jest zlicowanie zewnętrznej krawędzi ściany z 
krawędzią płyty fundamentowej.

Mocowanie:
 z Mocowanie zącza do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub 

alternatywnie wkrętów CSA5,0. 
 z Mocowanie złącza do betonu – przy pomocy kotwy mechanicznej (WA)  

lub chemicznej (AT-HP) Simpson Strong-Tie

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z  275 g/m2  (20 μm)

MAH 
Złącza kotwiące gięte

Dostępne wymiary
Nr 
artykułu

Wymiary [mm] Ilość otworów

Szerokość Wysokość Głębokość t Ramię - A Ramię - B

MAH485 484 53 55 2,0 23-Ø5 1-Ø18

 ETA 07/0285
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Złącza Ciesielskie NOWOŚCI

Opis:
Złącza kotwiące grupy HTT przeznaczone są do przenoszenia dużej siły podrywającej, wynikającej
z obrotu ściany szkieletowej. Różne wysokości pozwalają wybrać adekwatny model złącza do wy-
maganych obciążeń. Złącza HTT4, HTT5, HTT22E znajdują zastosowanie w kotwieniu ścian szkiele-
towych „otwartych” tj. takich, w których podczas montażu mamy dostęp do drewnianej konstrukcji 
nośnej. Kątowniki można montować na zewnątrz ściany jak i wewnątrz do boku słupka.
Złącze HTT31 jest nietypowym złączem kotwiącym. Można je mocować standardowymi łącznika-
mi CNA lub CSA. Dodatkowo można zastosować śruby metryczne. Unikalnym rozwiązaniem jest 
montaż z wykorzystaniem łączników ZYKT i ZYK, które umożliwiają montaż do ściany przez warstwę 
nienośną jak np. płyta wykończeniowa G/K.

Mocowanie:
 z Mocowanie kątowników do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub 

alternatywnie wkrętów CSA5,0. Śruba M20 dla HTT22E. ZYKT69 lub ZYK 10 dla HTT31 
 z Mocowanie kątowników do betonu – przy pomocy kotwy mechanicznej (WA)  

lub chemicznej (AT-HP) Simpson Strong-Tie

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD 

HTT 
Złącza kotwiące wzmocnione

Zn
20 µm

CL.2

Dostępne wymiary
Nr 
artykułu

Wymiary [mm] Ilość otworów

Szerokość Wysokość Głębokość t Ramię - A Ramię - B

HTT22E 558 60 63 3,0 31-Ø5; 3-Ø21 1-Ø18

HTT31 790 60 90 3,0 41-Ø5; 6-Ø21 1-Ø26

 ETA 07/0285
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Złącza Ciesielskie NOWOŚCI

EZG
CL.3

Opis:
Siatka zabezpieczająca przestrzeń wentylowaną fasady lub elewacji. Uniemożliwia wejście 
gryzoniom i owadom. Średnica otworu (3mm) zabazpiecza także przed małymi insektami. 
Odpowiednia powierzchnia otworów na metr bieżący taśmy umożliwia sprawną wentylację 
fasady. Powłoka antykorozyjna najwyższej jakości, zapewniająca trwałość produktu jak dla stali 
nierdzewnej A2. Sprzedawana w rolkach, co ułatwia transport, minimalizuje odpady (cięcie na 
wymiar) i przyśpiesza pracę z produktem.

Mocowanie:
 z Mocowanie siatki do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych  CNA2.5x35

Materiał:
Stal ocynkowana 0,9 mm S250GD + ZM310 MBC U

GAR 
Siatka zabezpieczająca

Dostępne wymiary 

Nr 
artykułu

Wymiary 
OtworyA 

[mm]
B

[mm]
L

[m]
t

[mm]

GAR22 45 22 25 0,8 Ø3; Ø3x12

GAR25 42 25 25 0,8 Ø3; Ø3x12
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Złącza Ciesielskie NOWOŚCI

Opis:
VAC jest winyloestrową kotwą chemiczną bez styrenu. Żywica nadaje się do wysokowydajnego 
mocowania prętów gwintowanych do betonu. Łatwe dozowanie i szybkie utwardzanie, specjalnie 
zaprojektowane do zamocowań strukturalnych i bardzo technicznych budów. Kapsułka zawiera 
dokładną ilość żywicy i utwardzacza, co sprawia, że jest to produktem bardzo wydajnym. 

Kapsułkowa żywica o wysokiej wydajności wymaga specjalnego pręta gwintowanego typ VAS. 
Pręt gwintowany VAS jest produktem dedykowanym dla kotwy VAC ze względu na specyfikę 
montażu. 
Główka pręta gwintowanego umożliwia użycie wiertarki elektrycznej a końcówka pręta to 
podwójne cięcie w kształcie litery V. Korzystanie z pręta VAS z kapsułkami VAC jest wymagane, 
aby uzyskać właściwie wymieszaną kotwę chemiczną. Korzystanie z obu produktów zapewnia 
osiągnięcie zadeklarowanych wartości wydajności.

 z Standardowy pręt gwintowany (typ LMAS) nie może być używany z systemem kapsułek VAC!

VAC VAS

VAC i VAS 
Kotwa wklejana w ampułkach

1. Wywiercić otwór  
a następnie 4 x przedmu-
chać, 4x wyczyścić 
wyciorem i znowu 4x 
przedmuchać.

2. Włożyc kapsułę 
w otwór.

3. wkręcic pręt w otwór używając wiertaki z włączo-
nym udarem. UWAGA: Nie należy używać młotka 
podczas instalacji.

4. Pozostaw pręt w otworze 
do czasu pełnego utwar-
dzenia żywicy.

5. Używając klucza dyna-
mometrycznego dokręcić 
kotwę do wymaganego 
momentu. 

 ETA 13/0937
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