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R E K L A M A

Firma FMK z Kowar to nowoczesne i dyna-

micznie rozwijające się przedsiębiorstwo 

zajmujące się przede wszystkim dostarcza-

niem różnego rodzaju rozwiązań znajdu-

jących zastosowanie w przemyśle drzew-

nym. Oferta handlowa obejmuje bardzo 

szeroką gamę produktów, takich jak: pio-

nowe pilarki panelowe, stojaki lakiernicze, 

drukarki przemysłowe czy podpory, łącz-

niki i wsporniki ciesielskie. Uzupełnienie 

stanowią szlifierki do ostrzenia narzędzi 

i akcesoria potrzebne do ich prawidło-

wej eksploatacji. Są to głównie ściernice, 

chłodziwa i płyny myjące. Dział związany 

z podporami, łącznikami i wspornika-

mi powstał z myślą o cieślach, dekarzach 

i wykonawcach domów drewnianych. Pro-

ducentem tych akcesoriów jest niemiecka 

firma Pitzl Metallbau z Altheim. Jest ona 

dobrze znanym w Europie producentem 

łączników do drewna typu HVP, podstaw 

słupów konstrukcyjnych oraz kotew i ko-

lumn słupków balkonowych i płotowych, 

a także różnego rodzaju narzędzi i akce-

soriów. Wszystkie wyroby testowane są 

w laboratoriach Karlsruhe Institute of 

Technology i posiadają odpowiednie cer-

tyfikaty, czego przykładem może być Euro-

pean Technical Approvals (ETA). 

System zabezpieczający 
przed demontażem
Systemy HVP to nowoczesna technologia 

pozwalająca na szybkie i stabilne połącze-

nie elementów wykonanych z drewna litego 

wszystkich gatunków, drewna klejonego, 

elementów konstrukcyjnych wykonanych 

w technologii LVL (Laminated Veneer Lum-

ber) oraz pozostałych materiałów drewno-

pochodnych. Łączniki HVP wykonane są 

z anodowanego aluminium, niezwykle od-

pornego materiału, który może być stosowa-

ny w różnych warunkach atmosferycznych. 

Producent przewidział także możliwość wy-

posażenia tych elementów w system zabez-

pieczający je przed niepożądanym demonta-

żem. Składa się on z dwóch śrub blokujących, 

które skutecznie uniemożliwiają rozłączenie 

zmontowanych podzespołów. 

Łączniki produkowane są w bardzo 

szerokim przedziale wymiarowym, o róż-

nej długości i szerokości, w wersji poje-

dynczej lub podwójnej. Dostępne są także 

łączniki z otworami wykonanymi prosto-

padle do ich płaszczyzn, jak również wy-

wierconymi skośnie, co ułatwia ich montaż 

w trudnych miejscach. W ofercie znajdują 

się również łączniki SVP przeznaczone 

przede wszystkim do mocowania stopni 

schodów, a także do innego rodzaju połą-

czeń. Charakteryzują się one doskonałym 

wyglądem i wysokim współczynnikiem 

nośności, a także zapewniają bardzo wy-

sokie tempo montażu z zachowaniem nie-

zwykłej precyzji. Jeszcze innym rodzajem 

łącznika jest artykuł oznaczony symbolem 

WVP. Jest on przeznaczony do łączenia 

drewnianych ścianek wykonanych z ele-

mentów prefabrykowanych. Oprócz tego 

w katalogu jest jeszcze łącznik typu SPP 

stosowany w przypadku łączenia dwóch 

prostopadłych belek.

Łatwe unoszenie dźwigarów 
i płyt klejonych
Łączniki HVP mocuje się do drewna za 

pomocą wkrętów ciesielskich z pełnym 

gwintem, natomiast w przypadku po-

łączeń drewno-beton – za pomocą spe-

cjalnych kotew. Przy montażu można 

zastosować wkręty różnych producen-

tów, a ich długość dobierana jest indy-

widualnie w zależności od potrzeb. 

Z kolei w dziale akcesoriów umiesz-

czono na przykład szablony do frezowa-

nia oraz montażu. Są one przeznaczo-

ne do wszystkich wielkości łączników 

HVP. Ich elastyczność i łatwa regulacja 

umożliwiają szybkie i bezproblemo-

we ustawienie szerokości łączenia. Po 

prawidłowym ustawieniu możliwe jest 

frezowanie bez wykonywania dodat-

kowych czynności. Bardzo przydat-

konanych w technologii szkieletowej, 

natomiast dźwignie – do łatwiejszej 

regulacji wsporników tychże ścian. 

W przypadku konstrukcji wykony-

wanych z belek nieodzowne są ściski  

śrubowe, które także oferowane są 

przez firmę Pitzl. 

W katalogu występują dwa ich ro-

dzaje. Jeden z nich to ścisk z adapte-

rem, który najpierw trzeba przykręcić 

do belki. Drugi to ścisk z hakiem, a jego 

zastosowanie jest bardzo łatwe i polega 

na wbiciu haka w drewno i jego napię-

ciu. Najnowszym artykułem w ofercie 

są  zaciski o nazwie PowerClamp II 

D40/90. Jest to zupełna nowość w bu-

downictwie drewnianym. Umożliwiają 

one bardzo łatwe unoszenie dźwigarów 

drewnianych oraz płyt klejonych.   

Artykuł promocyjny
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Systemy HVP to nowoczesna technologia pozwalająca 
na szybkie i stabilne połączenie elementów 
wykonanych z drewna litego wszystkich gatunków, 
drewna klejonego, elementów konstrukcyjnych 
wykonanych w technologii LVL oraz pozostałych 
materiałów drewnopochodnych.

Systemy HVP to nowoczesna technologia pozwalająca 
na szybkie i stabilne połączenie elementów wykonanych 
z drewna i materiałów drewnopochodnych. Łączniki 
te wykonane są z anodowanego aluminium, które może być 
stosowane w różnych warunkach atmosferycznych.
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ne w praktyce są również 

wsporniki do ścian, rozpór-

ki i dźwignie. Te pierwsze to 

trzyczęściowe konstrukcje 

wykonane z kształtownika 

zamkniętego o przekroju 45 

x 45 mm. Regulacja odbywa 

się za pomocą śruby z gwin-

tem lewym lub prawym. Jej 

zakres wynosi od 1600 do 

4200 mm. Z kolei rozpórki 

służą do optymalnego usta-

wienia elementów ścian wy-


