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Odbojniki do drzwi NOBEX w kolorach [biały, 
czarny, beżowy, szary, brązowy] 
 
Zalety - własności 

-  kilka wersji kolorów  
-  uniwersalność kołka - możliwość stosowania 
w różnych materiałach budowlanych 

 
Materiał kołka poliamid PA6 (nylon): 

Zalety: 

- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 
100°C, 

- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję 

lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi 
większe obciążenia, 

- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka 
pękania, 

- duża elastyczność powoduje większą 
odporność na rozciąganie. 

- skrzydełka zapobiegają obracaniu się kołka w 
otworze, 

 
Zastosowanie: kołki można mocować w betonie, cegle 
otworowej i pełnej, w pustakach a nawet w płytach 
gipsowo kartonowych. Szczególnie sprawdzają się w 
montażu w pustakach stropowych i ceramicznych 

 
 
 
Montaż: Uniwersalny kołek NOBEX – AV składa się z rozciętej tulejki plastikowej oraz nagwintowanego gwintem metrycznym stożka który rozpiera kołek. 
 W materiałach pełnych podczas wkręcania śruby stożek jest wciągany do wewnątrz kołka i powoduje rozparcie i dociśnięcie do ścianek otworu. W 
materiałach z pustką stożek rozpiera kołek powodując zamocowanie. 
 
 

 

index Nazwa Wysokość 
[mm] 

Średnica 
[mm] 

Średnica 
wiercenia [mm] 

Opak. Cena 
netto (szt) 

2585 Odbojnik do drzwi biały 18 28 - 20 1,57 
2586 Odbojnik do drzwi czarny 18 28 - 20 1,57 
2587 Odbojnik do drzwi beżowy 18 28 - 20 1,57 
2588 Odbojnik do drzwi szary 18 28 - 20 1,57 
2589 Odbojnik do drzwi brązowy 18 28 - 20 1,57 

       
2590 Odbojnik do drzwi biały z kołkiem uniwersalnym do wszystkich podłoży AV 9 18 28 9 20 2,28 
2592 Odbojnik do drzwi czarny  z kołkiem uniwersalnym do wszystkich podłoży AV  9 18 28 9 20 2,28 
2593 Odbojnik do drzwi beżowy  z kołkiem uniwersalnym do wszystkich podłoży AV  9 18 28 9 20 2,28 
2594 Odbojnik do drzwi szary  z kołkiem uniwersalnym do wszystkich podłoży AV  9 18 28 9 20 2,28 
2595 Odbojnik do drzwi brązowy  z kołkiem uniwersalnym do wszystkich podłoży AV  9 18 28 9 20 2,28 

Artykuły gumowe  


	Zalety:

