
CLIPFIX 2.0 – PEWNE ROZWIĄZANIE 
NA ZERWANIE DACHÓW 
Sprawdzony system do  dachów na rąbek stojący

Pewne mocowanie niezależnie od rodzaju drewnianego podłoża

Mniejszą ilość łapek i sprawdzone wytyczne RHEINZINK

Najlepsza wytrzymałość na rynku i szybki montaż

Dopuszczony do stosowania certyfikowany system mocowania 

Łapki dostosowane do mat strukturalnych AIR-Z® oraz VAPOZINC®

  600N wytrzymałości łapek 
mocujacych

 Nierdzewne lub ocynkowane 
   wkręty

  Dedykowana nasadka  
do szybkiego mocowania

KOMPLEKSOWY 
SYSTEM. TRWAŁE 
POŁĄCZENIA

Szybki montaż 
spełniający 
najwyższe wymagania!



  MAŁE ŁAPKI, DUŻY EFEKT

Integralnym elementem systemu są innowacyjne łapki stałe i przesuwne 
o zwiększonej wytrzymałości wykonane z blachy nierdzewnej. Już na etapie 
projektowania zostały one poddane symulacji naturalnych obciążeń 
spowodowanych nieprzerywanymi porywami wiatru w okresie 50 lat oraz 
ruchów spowodowanych rozszerzaniem się materiału w okresie 20 lat. 
Ważna wskazówka! Zwiększone odległości mocowania łapek CLIPFIX 
pozwalają na znaczną redukcję nakładów montażowych, zapewniając 
oszczędność czasu i ilości łapek.

Problem przenoszenia obciążeń, w szczególności pod wpływem gwałtownych zjawisk pogodowych, budzi duże emocje. Dotyczy 

to także dachów na rąbek stojący. Jeśli wierzyć prognozom meteorologów coraz częściej będziemy zmagać się z ekstremalnymi 

zjawiskami atmosferycznymi, także w Europie Środkowej. Cytując pogodynki, będzie „więcej burz, więcej powodzi, więcej 

szkód...”. Bezpieczne systemy mocowania zyskują na znaczeniu jak nigdy wcześniej, a poniższe rozwiązania pozwalają nie tylko 

spać spokojnie, ale i sprostać aktualnym wymogom prawnym.

KOMPLEKSOWY SYSTEM ZAPEWNIAJĄCY TRWAŁE 
POŁĄCZENIA

PEWNE MOCOWANIE BLACH NA RĄBEK.
NIEZALEŻNIE OD PODŁOŻA

Przyczyna: 

słaba wytrzymał
ość 

łapek mocującyc
h

Nowe rozwiązanie,  
sprawdzona technologia
RHEINZINK od wielu lat rozwija temat 
optymalnego mocowania pasów blachy 
na rąbek stojący. Optymalne rozwiąza-
nie to takie, które pozwala na szybkie, 
pewne i zarazem bezpieczne mocowa-
nie. W wyniku tych poszukiwań mamy 
system wyznaczający nową jakość prac 
blacharskich. System CLIPFIX to dopra-
cowane w najdrobniejszych szczegó-
łach: idealnie do siebie dopasowane 
łapki mocujące o zwiększonej wytrzyma-
łości, wkręty odporne na korozję oraz 
nowe narzędzie przyspieszające mon-
taż. 

Minimalne ryzyko,  
maksymalne bezpieczeństwo
Dokładnie przemyślany system mocowa-
nia pozwala na uzyskanie wytrzymałych 
połączeń i niskich nakładów pracy. Szyb-
ki montaż zapewnia bezpieczeństwo nie 
tylko w wymiarze pracy, lecz również 
pod względem prawnym. Dzięki uzyska-
nym certyfikatom i udostępnianym wy-
tycznym RHEINZINK pytania w stylu „kto 
ponosi odpowiedzialność za zerwany 
dach” przestanie spędzać Ci sen z po-
wiek.

Przemyślana jakość
Zabezpiecz się wykorzystując wytyczne 
RHEINZINK w zakresie stosowania  
nowych łapek mocujących i wkrętów 
CLIPFIX. Przyjrzyj się obciążeniom wiatru  
i bądź po bezpiecznej stronie. Więcej 
 www.rheinzink.pl

http://www.rheinzink.pl


  WYTRZYMAŁE WKRĘTY BEZ URWANIA ŁEBKÓW

Szybkie mocowanie łapek CLIPFIX do podłoża z desek 
lub płyt OSB jest możliwe za pomocą wchodzących  
w system odpornych na korozję nierdzewnych lub  
z powłoką e-coating wkrętów. Są one bardziej wytrzymałe 
na obciążenia od gwoździ i dają zdecydowanie większe 
bezpieczeństwo montażu. Niezależnie od rodzaju 
podłoża można je mocować pojedynczo lub, kiedy zależy 
nam na oszczędności czasu pracy, skorzystać z wkrętów 
CLIPFIX dostępnych w taśmie. 

   DEDYKOWANA NASADKA Z MAGAZYNKIEM I WKRĘTARKĄ

Dodatkowym elementem nowego systemu jest wkrętarka 
z magazynkiem CLIPFIX zaprojektowana przy współpracy 
z renomowanym producentem elektronarzędzi firmą FEIN. Dzięki 
innowacji „Made in Germany” szybkość idzie teraz w parze 
z precyzją. Wkrętarka pozwala na szybkie i dokładne 
mocowanie każdej łapki za pomocą dwóch wkrętów,  
co zapobiega skręcaniu i ewentualnej deformacji łapek  
oraz gubieniu wkrętów. 

Takich szkód z pewnością 
możesz uniknąć.
W momencie powstania szkody wycho-
dzi na jaw, że to, co podczas budowy 
wydawało się być zaletą (np. niska cena)
może nas dużo kosztować. Przy tego 
rodzaju wadach (zarówno projektowych 
jak i wykonawczych) może ucierpieć nie 
tylko dach. Pod znakiem zapytania może 
stanąć również egzystencja firmy. Wy-
trzymałość i bezpieczeństwo są więc 
priorytetowe, zwłaszcza w związku  
z rosnącą częstotliwością występowania 
złych warunków pogodowych.

Przyczyna: słab
a 

wytrzymałość m
ocowania 

łapki do podłoża
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Znajdź nas na:

Serwis na budowie – pomoc 
w każdym zakresie wykonawstwa
Korzystanie z pomocy serwisu RHEIN-
ZINK może mieć różne powody – od 
przekazania zasad prawidłowego mon-
tażu blachy po pomoc w organizacji 
pracy i wykorzystania narzędzi na każ-
dym poziomie doświadczenia. Serwis 
obejmuje przy tym: pomoc w zakresie 
dokonywania obmiarów, podziału pa-
sów, przekazanie specyficznych dla 
RHEINZINK sposobów obróbki i wytycz-
nych. Wyjaśniamy techniki wykonania 
skomplikowanych detali, jak i przedsta-
wiamy zasady użycia maszyn i specjali-
stycznych narzędzi. Razem z Państwem 
opracowujemy różnorodne propozycje 
rozwiązań i przekładamy je bezpośred-
nio na wykonywany element. 

Aby skorzystać z pomocy prosimy o kon-
takt z naszymi doradcami technicznymi 
w Państwa regionie. 
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Wkrętarka z magazynkiem RHEINZINK-CLIPFIX –
szybkość i precyzja
Nowa wkrętarka z magazynkiem jest rezultatem ścisłej współpracy z renomowanym 
producentem elektronarzędzi firmą FEIN. To marka, która już od ponad 150 lat słynie 
ze swojego niezniszczalnego sprzętu i jest prawdziwym liderem w dziedzinie tech-
nologii akumulatorów litowo-jonowych. Zapewniają one ekstremalną wręcz wydajność 
bez negatywnego efektu pamięci, co przynosi widoczne rezultaty zwłaszcza podczas 
montażu w chłodniejsze dni.

✔  Specjalna prowadnica do wkrętów zapewnia dokładne,  
ściśle przylegające do powierzchni pozycjonowanie wkrętu w łapce

✔ Magazynek na wkręty gwarantuje szybki montaż
✔ Wkrętarka akumulatorowa do pracy ciągłej 
✔ Lekkie narzędzie z prostą obsługą
✔ Łatwa wymiana bitów
✔  Nieprzerwany montaż dzięki wymiennemu akumulatorowi  

i szybkiemu ładowaniu

Zestaw zawiera akumulator, ładowarkę, akumulator dodatkowy oraz dwa bity  
zastępcze. Zadzwoń lub umów się na testy na swojej budowie - z przyjemnością  
przedstawimy Ci wszystkie istotne szczegóły związane z systemem CLIPFIX!

Montaż wysokich (H) łapek RHEINZINK 
CLIPFIX na strukturalnej warstwie rozdzie-
lającej VAPOZINC i podłożu z OSB

Zobacz wideo montażowe na stronie 
www.rheinzink.pl lub umów się  
na testy na swojej budowie 

Montaż standardowych (ST) łapek 
RHEINZINK CLIPFIX  na podłożu z desek
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http://-www.rheinzink.pl
https://www.facebook.com/RHEINZINK.Polska
https://www.instagram.com/rheinzink.polska/
https://www.pinterest.de/rheinzinkpolska/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5F25CAA78F26E49D

