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Innowacyjna linia zamocowań, które 
w unikalny sposób łączą: bezpieczeństwo, 
wytrzymałość oraz komfort pracy w krót-

kim czasie, zyskała zaufanie nie tylko profesjo-
nalistów ale i majsterkowiczów. Jaki jest sekret 
czerwono-szarych kołków fischer?

Jesienią 2015 roku, pierwszy produkt z linii 
DUO ujrzał światło dzienne. Mowa oczywiście 
o fischer DUOPOWER, uniwersalnym i inte-
ligentnym mocowaniu, które raz na zawsze 
zmieniło rynek mocowań uniwersalnych. Kołek 
samoczynnie aktywuje się w materiale konstruk-
cyjnym i przenosi najwyższy poziom obciążenia 
dzięki trzem funkcjom: składaniu, rozpieraniu 
i zapętlaniu. Dzięki dwóm wersjom – długiej 
i krótkiej – kołek zapewnia stabilny montaż od 
najlżejszych elementów jak listwy podłogowe po 
naprawdę ciężkie obiekty jak regały czy szafki 
o dużym obciążeniu. Z kolei mnogość warian-
tów pakowania (od kilku sztuk po kilkaset); 
z wkrętem lub bez; z hakiem lub bez; sprawia, że 
kołek DUOPOWER jest uniwersalny, a przy tym 
ekonomiczny.

Kolejnym członkiem rodziny był kołek 
DUOTEC. O ile jego poprzednik wpisał się 
w grupę zamocowań uniwersalnych, już istnie-

jących, o tyle DUOTEC jest absolutna nowością. 
Ten przyjazny dla instalatorów kołek nylonowy, 
został stworzony do wysokich obciążeń moco-
wanych w płytach budowlanych (w tym celu do 
budowy kołka zastosowano włókno szklane). 
Standardowe średnice otworów i krótki element 
przechylny ułatwiają montaż w wąskich, nawet 
izolowanych, przestrzeniach. Z kolei biała tuleja 
kołnierzowa z funkcją zatrzaskową umożliwia 

szybkie i bezpieczne wykonanie wstępnego mon-
tażu kotwy w otworze.

Najmłodszym członkiem rodziny DUO jest 
kołek DUOBLADE, który swój debiut miał 
w 2019 roku. Już w kilka miesięcy po premierze 
zdobył międzynarodową nagrodę w prestiżowym 
konkursie wzornictwa przemysłowego – Red Dot 
Product Design Award. DUOBLADE to zamo-
cowanie nowej generacji: kołek samowiercący 
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Z TĄ RODZINĄ NA JLEPIEJ W YCHODZI SIĘ… 
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do płyt gipsowo-kartonowych, który umożliwia 
szybki i łatwy montaż w płytach współpracując 
z wkrętami tradycyjnymi, hakami i śrubami 
oczkowymi.

Linia mocowań DUO to sztandarowa propo-
zycja fischer dedykowana dla klientów DIY i pro-
fesjonalistów. Docenili ją także nasi partnerzy 
B2B – wiodące punkty, markety i sieci budow-
lane, na stałe umieściły w swojej ofercie rodzinę 
DUO. Dzięki wysokiej rotacji jest ona gwarantem 
sukcesu sprzedaży oraz satysfakcji klienta koń-
cowego. Dlatego w fischer lubimy mówić, że z tą 
rodziną najlepiej wychodzi się na… półce!

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach oraz 
innowacjach na www.fischerpolska.pl

Kompleksowe usługi fischer 360°, 

dla Ciebie!

Od rozwiązań programowych, przez szkolenia, 
po osobiste konsultacje. 

Jako niezawodny partner, zawsze chętnie udzieli-
my Ci wsparcia w teorii i praktyce.

Wybierając rozwiązania fischer, 

zyskujesz:

l Niezawodne produkty obejmują systemy żywic 
chemicznych, kotwy stalowe i zamocowania 
nylonowe.
l Kompetencje i innowacje prowadzone we 
własnych ośrodkach badawczych, wpływające na 
nasz rozwój i produkcję.

l Globalną obecność i aktywną obsługę sprzeda-
ży w ponad 100 krajach.
l Wykwalifikowane doradztwo techniczne 
w zakresie najbardziej ekonomicznych i zgodnych 
z wymogami rozwiązań w zakresie mocowania. 
Możliwe również na miejscu inwestycji, jeśli jest 
to wymagane.
l Sesje szkoleniowe, niektóre z akredytacją, 
w Twojej siedzibie lub w centrali fischer.
l Bezpłatne programowanie do projektowania 
i budowy dla wymagających projektów.
l Bezpłatne aplikacje online pozwalające na 
szybkie i bezbłędne dopasowanie niezbędnych 
elementów mocujących.

fischer Polska Sp. z o.o.
ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków

tel. 12 290 08 80
e-mail: info@fischerpolska.pl, www.fischerpolska.pl, www.bezpiecznyfischer.pl

DUOPOWER:

Kołek ten samoczynnie aktywuje się w materiale kon-
strukcyjnym i przenosi najwyższy poziom obciążenia 
dzięki trzem funkcjom: składaniu, rozpieraniu i zapętlaniu

DUOBLADE:

Gwarantuje prostą i szybką instalację. metalowa końców-
ka wcina się w płytę gipsowo-kartonową, a także inne 
materiały płytowe. Czerwony składnik zapewnia idealne 
dopasowanie, a szary – dodatkowy efekt rozszerzania, 
który zwiększa wartości obciążenia.

DUOTEC:

Obsługuje wysokie obciążenia ścinające i rozciągające 
we wszystkich materiałach płytowych i rozszerza się za 
materiałem płyty. 
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