
   Plášťové kotvy DT a DV s certifikátem ETA pro 
širokou škálu aplikací
Dnbolt je tou správnou volbou pro mnoho 
každodenních upevnění.

   Nízký moment potřebný k řádnému ukotvení
Snadná instalace.

   Vysoké hodnoty zatížení, stejně jako nízké oso-
vé vzdálenosti a vzdálenosti od okrajů
Bezpečné a spolehlivé i v obtížných montážních 
situacích

   Různé verze  
Dnbolt v nabídce s hex-hlavou, se zápustnou hlavou, 
s čepem, se šroubem s okem nebo háčkem, a nere-
zové oceli.

 
Spolehlivá           
instalace

díky anti-rotačním 
výčnělkům

Otvory v plášti
plní funkci deformační zóny k 

zajištění pevného přitažení 
kotveného předmětu

Bezpečná expanze
Kužel s anti-rotačními 

prvky

Spolehlivé přitažení kotveného 
předmětu díky 

stlačitelnému plastovému kroužku

Extra přilnavé díky 
porýhovanému plášti

Širší upínací          
povrch

Velká podložka (DIN 
9021)

Bezpečné rozepření
Zkosený plášť je zárukou 

pro dokonalý skluz po 
kuželu

Kotevní značka
pro vizuální 

kontrolu

Evropský technický certifi kát
varianta 8 pro beton bez trhlin

Dnbolt DT/DV 8, 10, 12

Sortiment

Vhodné 
stavební 
materiály

Kategorie Plášťová kotva

Dnbolt DT  
s hex-head 
šroubem

Dnbolt DV  
se šroubem se 
zápustnou hlavou

Dnbolt DE
s čepem

Dnbolt DA
s okem

Montáž

 Zábradlí
 Ocelové nosníky
 Klimatizace

  Ploty
  Lavice, Sedadla
  Kotvení ocelových 

konstrukcí

  Regály
  okaj ínezířaz ínevtoK 

jsou podpěry trubek a 
kabelů apod.

Aplikace

Dnbolt v betonu
(kovová konstrukce)

Zvláště vhodný pro příslušné aplikace, jako jsou:

1. Vrtání otvoru 2. Čištění otvoru 3. Zatloukání Dnbolt
    (sledujte kotevní značku)

 onávodažop eld etěnhátU  .4
točivého momentu

Schválení a 
certifikace

Modely 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 (DT/DV 8, 10, 12 s certifikací)

  Přehled výrobku

Dnbolt DG
s hákem

Nerez ocel A2 Nerez ocel A2

Pozinkováno Pozinkováno Pozinkováno PozinkovánoPozinkováno

Evropský technický certifi kát
varianta 8 pro beton bez trhlin

Dnbolt DT/DV 8, 10, 12

Ø14, Ø16, Ø20, Ø25:

Hloubka vrtané díry h1
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Hloubka ukotvení hef Tloušťka montovaného dílu tfix

d0

Točivý Tinst

  Montáž

  Výhody výrobku

Plášťová kotva Dnbolt
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