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PEC – Specjalista w zakresie wysokowydajnych rozwiązań montażowych
Opracowujemy, produkujemy i dystrybuujemy zaawansowane technicznie i zatwierdzone produkty dla branży budowlanej. Oferta produk-
towa PEC obejmuje kotwy, elementy fasadowe i systemowe, a także szeroką gamę wyposażenia dodatkowego. Łączymy niemiecką wiedzę 
techniczną z korzystnymi warunkami produkcyjnymi w Chinach. Korzystają na tym klienci PEC, bowiem jesteśmy w stanie nie tylko spro-
stać wymagającym normom mocowania dzięki szerokiej gamie produktów z certyfikatami ETA przy bardzo konkurencyjnych cenach, ale 
odznaczamy się także elastycznością, dzięki której możemy optymalizować produkty zgodnie z Państwa potrzebami – dzięki wsparciu pro-
dukcji i inżynierii.
Od roku 2016. stanowimy część grupy Hilti, która swoją siedzibę ma w Liechtensteinie. Dzięki temu nasi klienci mogą być jeszcze bardziej 
pewni i mogą jeszcze bardziej nam ufać. Nasi klienci korzystają ze zoptymalizowanej kontroli jakości, kompetentnego doradztwa technicz-
nego i szkoleń, dostępności na całym świecie i wsparcia obsługowego, a także z szybkiego i prostego przetwarzania zamówień dzięki roz-
wojowi naszych magazynów sprzedaży.

PEC – Obszary zastosowań
Wysokowydajne rozwiązania montażowe dla różnych obszarów zastosowań w branży budowlanej.

Budynki biurowe i mieszkalne 

Budowa zakładów i elektrowni

Budowle przemysłowe

Budowa dróg i mostów

Budowa kolei pod- i naziemnych

Inne zastosowania

   Fasady: ściany osłonowe, fasady betonowe,    
       fasady ceglane

   Montaż wind
   Montaż linii zasilania

  Montaż linii zasilania    
   Montaż maszyn
   Montaż podestów
   Montaż pasów transmisyjnych

   Fasady    

   Montaż maszyn i regałów
   Montaż linii zasilania
   Montaż wind

   Montaż linii zasilania w mostach    
   Montaż znaków drogowych
   Montaż płotów bezpieczeństwa
   Montaż barier przeciwhałasowych

   Montaż linii zasilania w tunelach
      i na stacjach 

   Montaż znaków komunikacyjnych
   Montaż platform ewakuacyjnych

   Budowa stadionów (montaż krzesełek,
     mont. el. prefabrykowanych i linii zasilania   

   Kolejki linowe i lotniska
   Oczyszczalnie ścieków

PEC – Zarządzanie jakością
Kompletny system zarządzania jakością, zgodny z normami europejskimi, zapewnia produkty o wysokiej jakości technicznej

Wszystkie badania szyn kotwiących PEC oraz wszystkich innych produktów odbywa się w Europie, w oparciu o normy europejskie. 
Co więcej, regularnie prowadzone i protokołowane są nieustanne kontrole w zakładach wytwórczych. Zewnętrzne kontrole procedur 
produkcyjnych odbywają się zgodnie z odnośnymi specyfikacjami technicznymi, co daje stałą wysoką jakość produktów.
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Szyny kotwiące i bolce PEC
Szyny idealnie nadają się do uzyskania szybkiego, niezawodnego i opłacalnego montażu 
różnych elementów budowlanych. Możliwość wykonania prostych i elastycznych korekt pozwala 
na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Grupa PEC oferuje szeroką gamę szyn kotwiących walcowanych na gorąco i na zimno, 
nadających się do różnych zastosowań w branży budowlanej. Istota profesjonalnych rozwiązań 
montażowych wzrosła niebywale w ciągu ostatnich lat, przy rosnącym zapotrzebowaniu 
na elastyczne, szybkie, ekonomiczne i niezawodne rozwiązania montażowe.

Certyfikowana niemiecka jakość zapewniająca 
wysokowydajne rozwiązania montażowe
W naszym zakładzie produkcyjnym, Hilti (PEC Suzhou) Ltd., w Chinach, wykonujemy wysokiej 
jakości produkty certyfikowane europejską aprobatą techniczną (ang. ETA) a także niemiecki-
mi ogólnymi dopuszczeniami nadzoru budowlanego (niem. abZ), które są udzielane przez nie-
miecki instytut techniki budowlanej (niem. DIBt). Zależnie od warunków środowiskowych, szyny 
kotwiące PEC dostępne są w wersjach cynkowanych ogniowo lub ze stali nierdzewnej. 
Konstrukcja wszystkich szyn kotwiących PEC opiera się na zasadach Eurokodu 2 
(EN 1992-4)/ EOTA TR047 'Metoda obliczania wydajności szyn kotwiących'.

Szyny kotwiące PEC nadają się do wykorzystania w betonie niepękającym oraz pękającym. 
Obciążalność i inne istotne czynniki pobierane są z odnośnych aprobat, stanowiących podstawę 
dla konstrukcji szyn kotwiących PEC.

Korzyści wynikające z zastosowania szyn kotwiących PEC

   Zapewniają możliwość regulacji 
i elastyczność

   Łatwy montaż nie wymagający skompliko-
wanych narzędzi – znaczne ograniczenie 
czasu prac budowlanych

   Planowanie wstępne znacznie skraca ilość 
pracy

   Szybkie połączenia śrubowe zamiast 
spawania w terenie

   Obecne zbrojenie zostaje nieuszkodzone 
   Idealne do belek z betonu sprężonego

   Odpowiednie do zapewnienia 
odporności ogniowej

   Odpowiednie do wszystkich 
rodzajów środowisk dzięki materia- 
łowi cynkowanemu ogniowo i stali 
nierdzewnej

   Specjalne wypełnienie z gąbki 
chroni szynę przed wniknięciem 
betonu

   Wyciągany pas pozwala na łatwe, 
szybkie i całkowite usunięcie pianki

Szyny kotwiące PEC zapewniają możliwość 
regulacji i elastyczność – szczególnie przy 
budowie ścian kurtynowych

Szyny kotwiące PEC są doskonałe 
do montowania obejm wagonów i szyn 
prowadzących w windach

Szyny kotwiące PEC są idealne do montowania 
linii zasilających czy kabli na mostach

Specjalna wygięta szyna kotwiąca PEC

Szyny kotwiące 
formowane na zimno

Szyny kotwiące 
walcowane na gorąco

Ząbkowane wpuszczane 
szyny

Szyny kotwiące PEC 
Oferta produktowa
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Nowy wymiar naszych szyn kotwiących
Najnowocześniejsza konstrukcja szyn kotwiących wykorzystuje najnowsze dane techniczne za-
sad EAD

Wraz z wygaśnięciem aktualnych Europejskich Aprobat Technicznych (w połowie 2018. roku), konieczne 
jest dostosowanie projektów do nowych zasad EAD. Hilti oraz spółka zależna PEC Europe wiedzie prym 
w tym zakresie, dzięki publikacji nowego dokumentu ETA-16/0929 w lipcu 2017. roku, Hilti jest pierwszym 
w przemyśle producentem opracowującym szyny kotwiące spełniające nowe normy testowania oparte 
na EAD.

Klienci odnoszą korzyści dzięki najnowocześniejszym procedurom kontrolnym i wynikom, przejrzystym 
danym z ocen oraz zastosowaniu kodeksów projektowania opartych o Eurokod 2. Prócz tego, nowe zasady 
pozwolą na zmianę warunków projektowania.

Nowy model prowadzenia prób oparty jest na nowych międzynarodowych zaleceniach kontrolnych opar-
tych na najnowszych badaniach i nowych danych rozwojowych. Dzięki temu uzyskuje się zoptymalizowa-
ne, bezpieczne rozwiązania montażowe dla Państwa przyszłych projektów.

W obliczeniach bierze się pod uwagę następujące parametry:

EOTA TR047

 Grubość elementu
 Klasa beton, pękający/ nie pękający
 Odległość od krawędzi/ narożnika
 Rodzaj/ położenie obciążenia
 Dodatkowe zbrojenie

Nowość! Szyny kotwiące PEC HAC-C 
teraz z europejską aprobatą techniczną 
ETA-16/0929

Niemieckie ogólne dopuszczenie 
nadzoru budowlanego (niem. abZ)

Stara Europejska 
Ocena Techniczna (ETA)

Nowa Europejska 
Aprobata Techniczna (ETA)

   Ściśle określone warunki graniczne
   Koncepcja globalnego współczyn-

nika bezpieczeństwa
   Krajowa procedura kontroli
   Nie obejmuje znaku CE
   Brak modelu konstrukcyjnego, 

jedynie zalecane wartości wytrzy-
małości konstrukcyjnej

   Europejska Ocena Techniczna i zat-
wierdzenie zgodnie z międzynaro-
dowymi zasadami badań kontrolnych 
(CUAP)

   Model konstrukcyjny oparty na nor-
mie CEN-TS 1992-4

   Elastyczność w zakresie warunków 
granicznych i w dobrze produktów

   Znak CE

   Europejska Aprobata Techniczna zgodnie 
z nowymi zasadami badań kontrolnych (EAD) 
opartymi na najnowszych badaniach

   Model konstrukcyjny oparty na normach EOTA 
TR047/ EN-1992-4 oraz TR050

   Dużo cech wspólnych z zasadami AC232 sto-
sowanymi przez władze USA

   Większe bezpieczeństwo konstrukcyjne
   Znak CE

Zmiany w aprobatach



Szyny kotwiące PEC-HAC-C walcowane na zimno z najnowszą Europejską Aprobatą Techniczną ETA-16/0929
Profil PEC-HAC-C 28/15

Walcowany 
na zimno

PEC-HAC-C 38/17
Walcowany 

na zimno

PEC-HAC-C 40/25
Walcowany 

na zimno

PEC-HAC-C 49/30
Walcowany 

na zimno

PEC-HAC-C 54/33
Walcowany 

na zimno

Kotwa Kotwa okrągła

Materiał Cynkowany ogniowo l l l l l

Stal nierdzewna A4 l l l l l

Śruby młoteczkowe  1) 28/15 38/17 40/22 50/30 50/30
Gwint M 10 - M 12 M 10 - M 16 M 12 - M 16 M 12 - M 20 M 12 - M 20
Projektowa odporność szyny na naprężenia 2)

NRd,s [kN] 5,0 10,0 11,1 17,2 30,6
Projektowa odporność szyny na ścinanie w osi Y  2)

VRd,s [kN] 5,0 10,0 11,1 17,2 30,6
Geometria
Efektywna minimalna głębokość kotwienia

hef,min [mm] 45 76 79 94 155
Szerokość szyny

bch [mm] 28 38 40 50 53,5
Wysokość szyny

hch [mm] 15 17 25 30 33

Min. odległość od krawędzi
cmin [mm] 40 50 50 75 100

Min. rozstaw kotew
smin [mm] 50 100 100 100 100

Maks. rozstaw kotew
smax [mm] 200 200 250 250 250

Przewieszenie
x [mm] 25 25 25 25 35

Wszystkie oficjalne aprobaty dostępne są w internecie pod adresem www.pec-europe.com
1) Wytrzymałość projektowa śruby młoteczkowej wymaga osobnego potwierdzenia.
2) Podane wartości wytrzymałości to tylko wartości dla stali szyny na śrubę. Aby dowiedzieć się więcej o wpływie innych warunków 
    granicznych, np. w odniesieniu do betonu, prosimy o kontakt z ekipą techniczną PEC.

Szyny kotwiące PEC 
Oferta produktowa
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Szyny kotwiące PEC-HAC-C walcowane na gorąco z najnowszą Europejską Aprobatą Techniczną ETA-16/0929
Profil PEC-HAC-C 29/20 1)

Walcowany na gorąco
PEC-HAC-C 40/22

Walcowany na gorąco
PEC-HAC-C 50/30

Walcowany na gorąco
PEC-HAC-C 52/34

Walcowany na gorąco

Kotwa Kotwa okrągła 2)

Materiał Cynkowany ogniowo l l l l

Stal nierdzewna A4 Niedostępny l l l 

Śruby 
hakowe  3) 29/20 40/22 50/30 50/30

Gwint M 12 M 12 - M 16 M 12 - M 20 M 12 - M 20
Projektowa odporność szyny na naprężenia  4)

NRd,s [kN] 11,2 11,1 17,2 30,6
Projektowa odporność szyny na ścinanie w osi Y 4)

VRd,s [kN] 11,2 14,4 22,4 39,7
Geometria
Efektywna minimalna głębokość kotwienia

hef,min [mm] 78 79 94 155
Szerokość szyny

bch [mm] 29 40 50 52
Wysokość szyny

hch [mm] 20 22 30 34
Min. odległość od krawędzi

cmin [mm] 100 50 75 100
Min. rozstaw kotew

smin [mm] 100 100 100 100
Maks. rozstaw kotew

smax [mm] 200 250 250 250
Przewieszenie

x [mm] 25 25 25 35
1) Aprobata w przygotowaniu.
2) Kotwa w kształcie litery I na życzenie.
3) Wytrzymałość projektowa śruby młoteczkowej wymaga osobnego potwierdzenia. 
4) Podane wartości wytrzymałości to tylko wartości dla stali szyny na śrubę. Aby dowiedzieć się więcej o wpływie innych warunków  
   granicznych, np. w odniesieniu do betonu, prosimy o kontakt z ekipą techniczną PEC.
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Profil ząbkowany
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Śruby PEC-HBC z najnowszą Europejską Aprobatą Techniczną ETA-16/0929
Rodzaj Śruby młoteczkowe Śruby o łbach hakowych Śruby z nacięciem* Śruby ząbkowe

PEC-HBC-28/15 PEC-HBC-38/17 PEC-HBC-40/22 PEC-HBC-50/30 PEC-HBC-40/22-N PEC-HBC-50/30-N PEC-HBC-29/20
Wszystkie śruby 
dostarczane są 
z nakrętkami wg 
normy DIN 934

28/15 38/17 40/22 50/30 41/2228/15 38/17 40/22 50/30 41/2228/15 38/17 40/22 50/30 41/2228/15 38/17 40/22 50/30 41/2228/15 38/17 40/22 50/30 41/22Materiał HDG l l l l l l l

EP l l l l l

A4 l l l l l l

l = Dostępne         l = Na życzenie                                           *Momenty dokręcające śrub z nacięciem uzyskać można od ekipy technicznej PEC.

Średnica M 8 - M 12 M 10 - M 16 M 12 - M 16 M 12 - M 20 M 16 M 16 - M 20 M 10 - M 12
Długość (mm) 15 - 100 20 - 200 20 - 300 30 - 300 50 - 80 50 - 80 40 - 100

Określenie wymaganej długości PEC-HBC

Profil Rodzaj
f

Śruba
m+s+u

(mm) (mm)
28/15 na zimno 2,3 M 6 8,8
38/17 na zimno 3 M 8 11,3
40/25 na zimno 6 M 10 13,9
49/30 na zimno 7,5 M 12 17,3
54/33 na zimno 8 M 16 21,8
72/49 na zimno 10 M 20 27,0
40/22 na gorąco 6 m = wysokość nakrętki (ISO 4032)

s = grubość podkładki50/30 na gorąco 8
52/34 na gorąco 11,5

f = wysokość krawędzi profilu 
l = wymagana długość śruby
lk = grubość zaciskania 
u = długość wystającej śruby

Szyny kotwiące PEC 
Oferta produktowa

28/15 38/17 40/22 50/30 72/48 41/2220/12 SR 40/2241/41 Z SR 50/3041/4128/15 38/17 40/22 50/30 72/48 41/2220/12 SR 40/2241/41 Z SR 50/3041/41

Średnica śruby Ø M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
Wytrzymałość konstrukcyjna śrub do szyn PEC-HBC stalowych 
Klasa wytrzymałości 8.8
Obciążenie naprężające NRd,s [kN] 14,9 23,6 23,6 37,2 122,1
Obciążenie ścinające VRd,s [kN] 11,7 18,6 26,9 50,2 78,4
Moment zginający M0Rd,s [Nm] 24,0 47,8 83,8 213,1 415,4
Wytrzymałość konstrukcyjna śrub do szyn PEC-HBC ze stali nierdzewnej 
Klasa wytrzymałości A4-70
Obciążenie naprężające NRd,s [kN] 13,7 10,9 25,2 28,3 69,0
Obciążenie ścinające VRd,s [kN] 9,9 15,6 22,7 42,2 66,0
Moment zginający M0Rd,s [Nm] 16,8 33,5 58,8 149,4 291,3
Momenty do montażu Tinst

Rodzaj styku Ogólny
Śruba do szyny PEC-HBC/ klasa 28/15 8.8, A4-70 38/17 & 40/22 8.8, A4-70 50/30 8.8, A4-70

M8 7 M10 15 M12 25
M10 10 M12 25 M16 60
M12 13 M16 40 & 30 1) M20 75

Rodzaj styku Stal-stal
Śruba do szyny PEC-HBC 28/15 8.8, A4-70 38/17 & 40/22 8.8, A4-70 50/30 8.8, A4-70

M8 20 M10 - M12 45
M10 40 M12 45 M16 100
M12 60 M16 100 M20 360

1) 30 Nm dla 40/22
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Połączona podpora dla cegły oraz konstrukcja z betonu zbrojonego, 
wykonana za pomocą systemu mocowania cegieł PEC.

PEC 25/15 D

ML

Systemy łaczenia murów i ścian
Systemy łaczenia murów i ścian PEC gwarantują bezpieczne 
i długotrwałe połączenie cegieł z konstrukcjami betonowymi 
lub stalowymi.

Szyny do mocowania cegieł  osadzane są  w elemencie 
betonowym podczas odlewania. Nasza odporna na rozerwanie, 
plastikowa linka umożliwia usunięcie materiału wypełniającego 
po zabetonowaniu. Odnośne kotwy do mocowania murów 
wsuwa się do zalanej szyny na element mocujący i dociskane 
są do zaprawy murarskiej.

W przypadku połączeń ze spawanymi szynami ramowymi 
na konstrukcjach stalowych, nasze kotwy do mocowania murów 
pasują do standardowych profili 28/15 oraz 38/17.

Systemy łaczenia murów i ścian PEC
Dane techniczne

Systemy łaczenia murów i ścian PEC

Opis Wykończenie Dopasowana kotwa do mocowania 
murów i ścian

60

15

11

4 418.5

PEC-MS-D 25/15 
z wybijaną kotwą

Proces Sendzimira
Stal nierdzewna A4

Typ ML
Typ PB

28

12

45
15

38

18

17
76

PEC-HAC-C 28/15 
wg aprobaty ETA-16/0929

PEC-M 28/15
PEC-L 28/15

HDG
Stal nierdzewna A4

Typ ML
Typ PB

28

12

45
15

38

18

17
76

PEC-HAC-C 38/17 
wg aprobaty ETA-16/0929

PEC-M 38/17

HDG
Stal nierdzewna A4 Typ BL
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BONATO POLSKA
PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA Systemy łaczenia murów i ścian PEC

Dane techniczne

System mocowania cegieł PEC-TEC

Zastosowanie
System łączenia PEC-TEC to doskonały produkt umożliwiający 
szybkie, niezawodne i bezpieczne łączenie ścian bez użycie 
skomplikowanych narzędzi.  System doskonale nadaje się 
do łączenia ze sobą ścian murowanych lub ścian murowanych 
z betonowymi. System łączenia ścian PEC-TEC jest doskonałym 
rozwiązaniem zapewniającym bezpieczne łączenie dodatkowo 
wykonanej murarki z istniejącymi ścianami.

Bez względu na rozmiar cegieł, kotwy łączące mogą zostać wsunięte 
do szyn łączących cegły. Elastyczność kotwy mocującej pozostaje 
bez zmian nawet po montażu w kanale, zapobiegając powstawaniu 
niekontrolowanych pęknięć w murarce.

Montaż
Montaż systemu do mocowania cegieł PEC-TEC jest prosty i łatwy, 
i może zostać przeprowadzony z użyciem prostych narzędzi. 
Szyna do mocowania cegieł jest mocowany śrubami do ściany 
za pomocą trzech kołków, a kotwy mocujące wsuwa się do szyn 
i umieszcza w zaprawie murarskiej.

Odstęp pomiędzy starą a nową ścianą wypełnia się materiałem 
izolacyjnym lub elastyczną fugą.

Zakres dostawy i dostępne materiały
Szyny na kotwy do cegieł oraz kotwy dostarczane są w wersji 
oc ynkowanej .  Szyny d o mocowa nia  ceg ieł  d ostarczane 
są w pakietach po 20 szyn, przy czym długość każdego wynosi 1,25 
m (25 metrów).

Wymagane wyposażenie montażowe dostarczane jest  w 
osobnym zestawie na potrzeby wykorzystania pięciometrowych 
szyn do mocowania cegieł. Pakiet wyposażenia montażowego 
obejmuje 20 kotew do mocowania cegieł, 12 plastikowych dybli, 
12 cynkowanych śrub z podkładkami wraz z instrukcją montażu.

Zalecane wartości projektowe systemu PEC-TEC z odległością kotew S = 250 mm

Rodzaj obciążenia Opis obciążenia Obciążenie pojedyncze 
[kN]

Obciążenie rozłożone 
równomiernie [kN/m]

Naprężalność kotwy w:
-   Betonie NRd,p,c 0,72 2,90
-   Murarce NRd,p,M 0,29 1,20

Odporność kotwy na ścinanie w:
-   Betonie VRd,c 2,00 8,00
-   Murarce VRd,M 2,00 8,00

Naprężalność kotwy łączącej cegły w kanale NRd,S 2,13 -
Odporność kotwy łączącej cegły na ścinanie 
w kanale

VRd,S 0,35 -
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BONATO POLSKA
PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

Szyny kotwiące PEC-TU
Szyny kotwiące PEC-TU w elementach betonowych takich, jak kolumny czy belki, to doskonały sposób na montaż blachy trapezowej, 
ram okien i drzwi oraz innych elementów konstrukcyjnych za pomocą śrub samogwintujących. Szyny kotwiące PEC-TU umożliwiają 
bezpieczny, szybki oraz ekonomiczny montaż. Szyny kotwiące PEC-TU dostępne są w trzech różnych typach, tj. typ A, typ B oraz 
typ C, przy standardowej długości 3,000 mm. Dostępne są w wersji cynkowanej ogniowo z powłoką cynkową o grubości ≥ 50 μm zgodnie 
z aprobatą Z-21.4-1886, na życzenie mogą zostać dostarczone w wersji ze stali nierdzewnej A4 oraz ze stali malowanej. Szyny kotwiące 
PEC-TU dostarczane są z wypełnieniem polistyrenowym, aby zapobiec uderzeniom śrub o beton.

Montaż blachy trapezowej Montaż okien i drzwi

Szyny kotwiące PEC-TU

Wymiary profilu PEC-TU 60/22/3 Typ A PEC-TU 60/22/3 Typ B PEC-TU 60/22/3 Typ C

   Aprobata Nr. Z 21.4-1886

Znamionowa gł. osadzenia  hnom [mm] 100 75 68

Moduł przekroju Wpl,y [cm³] 0,71

Moment bezwładności Iy [cm4] 1,13

Materiał Stal wg normy DIN EN 10025: S235JR (1.0038) DIN EN 10263-2 (1.0214)

Śruby łączące Samogwintujące

Szyny kotwiące PEC-TU posiadają niemiecką krajową aprobatę (nr Z-2.14-1886). Na życzenie dostępne są nietypowe długości i materiały. 

Korzyści
    Łatwy montaż w istniejącym zbrojeniu

     Obciążalność we wszystkich trzech osiach

     Bezpieczne technicznie połączenie odporne na ślizganie 

     Wypełnienie polistyrenowe zapobiega kontaktowi 
      wierteł oraz śrub z betonem 

     Rozsądne mocowanie blachy za pomocą śrub 

     Sprawny montaż bez konieczności wstępnego 

      nawiercania 

Typowe zastosowania

     Montaż blachy trapezowej

     Montaż ram drzwi i okien

     Montaż konstrukcji dachowych

Szyny kotwiące PEC-TU
Seria produktów
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BONATO POLSKA
PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA Szyny kotwiące PEC-TU

Dane techniczne

Rozstaw kotew
Szyny kotwiące PEC-TU dostarczane są z długością 3 m dla różnych rozstawów kotew.

Szyny kotwiące PEC-TU

z x

y

S

S

Ss
z x

y

S

Ss

FEd 
Ss 

S 

Ss 

S 

w 

Rodzaj profilu
PEC-TU

Rozstaw kotew  
[mm]

FRd
Obciążenie rozł. równomiernie

w [kN/m]

60/22/3
150

SS = S
7

SS = S/2
3,5 46,6

450 4,6 3,5 15,5

Kontrola: √FEd,x
2  + FEd,y

2 + FEd,z
2   ≤  FRd

Minimalne wymiary betonu i maksymalna wytrzymałość na obciążenie
PEC-TU
60/22/3 FRd [kN] a1) [cm] ar

2) [cm] ae
3) [cm] af

4) [cm] h5) [cm] b6) [cm]

Typ-A 7 20 10 2 2 10 + Cnom 20
Typ-B 7 20 10 2 2 7,5 + Cnom 20
Typ-C 7 20 12 2 2 7,5 + Cnom 24

a e

a r

h

bmin.b

a
f

a

1) Jeśli sąsiadujące szyny zostaną zamontowane w taki sposób, że kotwy 
     sąsiadujących szyn będą przesunięte o co najmniej 150 mm, wtedy rozstaw  
     osiowy a można obniżyć do 80 mm.
2) Jeśli nie zostanie w pełni wykorzystana wytrzymałość szyny TU, wtedy odległość 
     krawędziową a, w przypadku występowania jedynie siły naprężającej, można 
     obniżyć o ten czynnik:
     ar,1 = ar x FEd/FRd ≥ 50 mm. Odległość od krawędzi nie może zostać obniżona jeśli 
     występuje siła ścinająca FEd,y

3) Jeśli wykorzystana zostanie w pełni wytrzymałość szyny TU, wtedy ostatnia kotwa 
     musi znajdować się co najmniej 100 mm od krawędzi elementu.
4)  Jeśli wykorzystana zostanie w pełni wytrzymałość szyny TU, wtedy 'ostatnie 
      kotwy' sąsiadujących szyn muszą być rozstawione na odległość co najmniej 
      150 mm od siebie.
5) Wymagane pokrycie betonem według normy DIN 1045-1:2008-08 lub 
     DIN EN 1992-1-1:2011-01 z wykorzystaniem DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01.
6) Minimalna grubość elementu dla pojedynczej szyny.

FEd

75  450  450  450  150 450 450 450 75 

L=3000 

75 19 x 150 75 

L=3000 

75  475 475 475 475 475 475 75 

L=3000 

Typ 1

Typ 2

Typ 3

75  75 
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BONATO POLSKA
PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

Szyny kotwiące samokotwiące PEC-TU

Szyny kotwiące samokotwiące PEC-TU umieszczone w belkach lub kolumnach 
doskonale nadają się do montażu blachy trapezowej, ram okien i drzwi oraz innych 
elementów konstrukcyjnych. Szyny kotwiące samokotwiące PEC-TU sprawiają, 
że praca jest bardzo bezpieczna, szybka i wydajna. Szyny dostępne są w trzech różnych 
wymiarach przy standardowej długości 6.000 mm. Są cynkowane i całkowicie wypełnione, 
dzięki czemu śruby nie uderzają o beton. Na życzenie dostępne są niestandardowe długości 
i materiały.

Szyny kotwiące samokotwiące PEC-TU
Szyny kotwiące samokotwiące PEC-TU  40/25/2,5  60/25/2,5  80/25/3,0

Maks. obciążenia 
konstrukcyjne przenoszące 

FRd oraz minimalne 
odległości od krawędzi

Obciążenie konstrukcyjne 1,8 kN / 250 mm 3,0 kN / 250 mm 3,0 kN / 250 mm

Minimalne
a

aa 140 160 180
ar 70 80 90
ae 20 20 20
af 20 20 20

h 1) 25,0 + c 25,0 + c 25,5 + c

1) Określane na podstawie geometrii szyny i wymaganej 
     pokrywy betonu (c)
2) C : Grubość pokrywy betonowej

Beton ≤ C20/25

FRd =   NEd2 + VxEd2 + VyEd ≤ Obciążenie konstr.

 40/25/2,5   60/25/2,5   80/25/3,0

Szyny kotwiące PEC-TU
Seria produktów

Główną zaletą szyn kotwiących samokotwiących jest to, że pracują bez kotew. 
Ukształtowanie szyny może zapewnić dostateczne zakotwienie w betonie. Pomiary 
na betonie są zatem dokładne, a montaż przebiega w sposób bardziej wygodny, 
jednocześnie mogą one zapewnić zdecydowanie lepszą wytrzymałość na obciążenia.
 

Szyny kotwiące samokotwiące PEC-TU
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BONATO POLSKA
PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA Szyny montażowe PEC

Informacje techniczne

Szyny montażowe PEC
Szyny montażowe PEC mogą być stosowane na różnych obszarach, np. montaż kanałów wentylacyjnych, rur i przewodów elektrycznych. 
Szyny montażowe PEC mogą być także montowane przez spawanie bezpośrednio do elementów stalowych, i dostępne są w wersjach 
dla niskich, średnich i dużych obciążeń. Ich montaż za pomocą śrub PEC-T, prętów gwintowanych, specjalnych płytek blokujących i innego 
wyposażenia odbywa się w sposób łatwy i szybki na placu budowy.

Szyny montażowe PEC dostępne są w różnych odmianach i jakościach stali. Standardowe długości dostępne są natychmiast. 
Specjalne odmiany ze specjalnymi otworami mogą być dostarczone na życzenie.

Szyny montażowe PEC
Własności dla przekrojów

Śruby
Rodzaj profilu 1) Ciężar

Powierzchnia 
przekroju 

poprzecznego

Moment 
bezwładności Wskaźnik wytrzymałości

HDG
G A Iy Iz Wy  Wz Wpl,y MRd,y,p

[kg/m] [cm2] [cm4] [cm4] [cm3] [cm3] [cm3] [kNm]

Profile walcowane na gorąco
PEC-M-52/34 5,00 6,37 9,54 24,71 5,56 9,32 7,17 1,68 PEC-HBC-50/30
PEC-M-50/30 3,28 4,18 5,37 14,33 3,50 5,85 4,44 1,04 PEC-HBC-50/30
PEC-M-40/22 2,06 2,63 1,94 5,71 1,64 2,93 2,12 0,50 PEC-HBC-40/22
Profile walcowane na zimno
PEC-M-54/33 4,72 6,02 7,56 22,54 3,94 4,62 6,08 1,43 PEC-HBC-50/30

PEC-M-49/30 3,11 3,96 4,54 13,59 2,63 5,38 3,87 0,91 PEC-HBC-50/30
PEC-M-40/25 2,02 2,58 2,07 5,57 1,45 2,78 2,11 0,50 PEC-HBC-40/22
PEC-M-38/17 1,78 2,26 0,84 4,13 0,77 2,14 1,20 0,28 PEC-HBC-38/17
PEC-M-28/15 1,08 1,38 0,41 1,41 0,43 1,00 0,66 0,16 PEC-HBC-28/15
Profile walcowane na zimno z otworami szczelinowymi
PEC-L-50/40 3,03 3,86 7,52 15,99 3,74 6,46 4,89 1,15 PEC-HBC-50/30

PEC-L-41/41 2,39 3,05 5,91 9,47 2,65 4,62 3,77 0,89 PEC-HBC-41/41
PEC-L-36/36 1,98 2,53 3,65 6,07 1,93 3,37 2,70 0,63 PEC-HBC-38/17
PEC-L-28/28 1,17 1,49 1,34 2,15 0,94 1,54 1,25 0,29 PEC-HBC-28/15
PEC-L-28/15 0,91 1,16 0,29 1,38 0,36 0,99 0,52 0,12 PEC-HBC-28/15
1) Maksymalna wytrzymałość szyny i śruby na obciążenie punktowe nie może zostać przekroczona (zob. str. 7 i 8). Wszystkie ciężary podano 
     dla metrów stali wykończonej w stalowni. Dla profili HDG: Ciężar na metry x 1,10, dla profili A4 ciężar na metry x 1,02.

Dane techniczne:
Wszystkie wartości obciążeń obliczono dla ciał sprężysto-plastycznych zgodnie z normą EN 1993-1

Maksymalne kryterium odkształcenia f ≤ L/150
Potwierdzenie momentu MEd≤MRd,y,pl Gdzie L to rozstaw pomiędzy podporami

Szyny montażowe PEC walcowane na gorąco
52/34 50/30 40/22

 3
4 

 4  3
0 

 40 
 6
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BONATO POLSKA
PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA System uchwytów kablowych PEC

Informacje o produkcie

System uchwytów kablowych PEC
Bezpieczne przenoszenie obciążeń powodowanych przez ciężkie druty i kable w tunelach, szynach i tym podobnych miejscach 
wymaga bezpiecznego zamocowania i odpowiednich obejm podpierających. System uchwytów kablowych PEC, składający się z uchwytów 
kablowych oraz wpuszczanych korytek do odciążania kabli zapewnia wykonanie odpowiedniego systemu przechowywania kabli i przewo-
dów zasilających o krótkim czasie instalacji i możliwości regulacji.

Zalety korytek kablowych PEC
   Łatwy montaż na istniejących ramach lub istniejących ścianach
   Czyste wykończenie betonu dzięki zamknięciom końcowym
   Plastikowe wypełnienie z pianki zapobiega przedostawaniu 

      się betonu do wnętrza korytka
   Łatwe usuwanie wypełnienia dzięki zintegrowanej lince
   Doskonała ochrona przed korozją dzięki cynkowaniu
   Możliwość docięcia na miejscu i asymetrycznego ułożenia kotew
   Dostępne w różnych długościach

Zalety obejm kablowych PEC
   Łatwy montaż za pomocą szyn kotwiących do kabli
   Możliwość regulacji gniazda podpory na siatce 75 mm
   Możliwość indywidualnego ułożenia uchwytu kablowego 

     dla kotew montowanych później dzięki szczelinom
   Możliwość regulacji gniazda pod kątem +/- 45°

Szyny trzymające kable dostępne są w dwu wersjach: Uchwyty kablowe, jako obejmy wsporcze do kabli, 
dostępne są w trzech wersjach:    Z kotwami w celu odlewania w betonie lanym na mokro, 

        lub w elementach prefabrykowanych
   Bez kotew na potrzeby późniejszego montażu za pomocą 

        później montowanych kotew

    Do zaczepienia w szynach kotwiących do chwytania kabli (1)
   Do montażu w k. wp. PEC za pomocą śrub młoteczkowych  (2)
   Do montażu za pomocą kotew montowanych później (3)

�
�

�

Wymiary
Wtapiane korytka na kable z kotwami Wtapiane korytka na kable bez kotew

Przykład zamówienia
Wtapiane korytka na kable Wtapiane korytka na kable z kotwami montowanymi później

Opis Długość
(mm)

Liczba kotew
Ф10 x 75 Opis Długość

(mm)
PEC-KHB-70/28-FV-PKF-670 670 mm 7 PEC-KHM-70/28-FV-1400 1.400 mm
PEC-KHB-70/28-FV-PKF-820 820 mm 8 PEC-KHM-70/28-FV-1700 1.700 mm
PEC-KHB-70/28-FV-PKF-970 970 mm 9 PEC-KHM-70/28-FV-2000 2.000 mm
PEC-KHB-70/28-FV-PKF-1120 1.120 mm 10 PEC-KHM-70/28-FV-2300 2.300 mm
PEC-KHB-70/28-FV-PKF-1270 1.270 mm 11 PEC-KHM-70/28-FV-2600 2.600 mm
PEC-KHB-70/28-FV-PKF-1345 1.345 mm 12

PEC-KHB-70/28-FV-PKF-1645 1.645 mm 14
Kotwy montowane w późniejszym czasie dla korytka kablowego 
typu PEC-KHM

PEC-KHB-70/28-FV-PKF-1945 1.945 mm 16 Hilti-HST-M12 wg aprobaty ETA-98/0001 lub odpowiedniej, 
do montażu w betonie. Min. klasa betonu C20/25PEC-KHB-70/28-FV-PKF-2245 2.245 mm 18

PEC-KHB-70/28-FV-PKF-2545 2.545 mm 20
Zakończenia
PEC-KHE-70/28-Plastik
Niestandardowe długości i materiały dostępne na życzenie Odpowiedni typ uchwytu obejmy zamawiany osobno
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BONATO POLSKA
PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

Ściany kurtynowe i rozwiązania 
indywidualne

Informacje techniczne

Różne obszary zastosowań w zakresie ścian kurtynowych
Szyny kotwiące PEC mogą być stosowane do montażu ścian kurtynowych 
na trzy sposoby:

Grupa PEC – Indywidualne rozwiązania
Nasza elastyczna organizacja produkcji jest w stanie dostosować produkty do indywidualnych 
potrzeb naszych klientów.

Nasz globalny zespół inżynieryjny z chęcią pomoże Państwu w zakresie opracowania unikalnych 
rozwiązań produktowych. Gdybyście mieli Państwo szczególne wymagania, prosimy o kontakt 
z naszą centralą w Niemczech.

Rozwiązania dla ścian kurtynowych PEC, do montażu 
elementów szklanych
Grupa PEC oferuje szeroki wybór produktów do montażu elementów ścian 
kurtynowych
Kotwienie ścian kurtynowych w nowoczesnych budynkach z fasadami szklanymi i aluminiowymi 
może stanowić nie lada wyzwanie, jeśli korzysta się ze standardowych produktów montażowych. 
Szyny kotwiące PEC pozwalają na elastyczne wykorzystanie opcji montażu w połączeniu 
z indywidualnymi rozwiązaniami kotwienia od PEC.

    Elastyczny montaż elementów fasad – 
      korekta możliwa w trzech osiach 

   Łatwy montaż bez złożonych narzędzi 
   Na miejscu nie jest konieczne wiercenie 

       ani spawanie 
   Spawanie nie spowoduje żadnych 

       uszkodzeń zamontowanej ściany 
       kurtynowej

Korzyści wynikające z zastosowania szyn kotwiących PEC 
do montażu fasad ścian kurtynowych

   Szybszy montaż na placu budowy 
   Żadnych uszkodzeń płyt sprężanych 

       spowodowanych wierceniem
   Możliwość późniejszego demontażu 

       elementów fasady 
   Krótsze czasy postoju żurawia 

       podczas montażu na placu budowy 

Góra płyty Dół płyty Czoło płyty
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Kotwy do paneli wielowarstwowych PEC
                              Informacje ogólne

Kotwy do paneli wielowarstwowych PEC do montażu elementów betonowych

Panele wielowarstwowe to duże, wielowarstwowe elementy 
fasad z betonu zbrojonego. Składają się one z powierzchni 
czołowej, izolacji oraz warstwy przenoszącej obciążenia. Główną 
funkcją systemu kotew paneli wielowarstwowych PEC jest 

połączenie warstwy nośnej i czołowej paneli wielowarst-
wowych i przeniesienie sił działających na warstwę wierzchnią 
do warstwy nośnej. Prócz tego, unika się rozszerzania i kurczenia 
warstwy wierzchniej.

Typowa konstrukcja panelu trzywarstwowego Typowe zastosowanie kotew do paneli wielowarstwowych

Oferta produktowa PEC-SPA
SPA-1 SPA-2 Bolec łączący SPA-N Strzemię SPA-B Bolec nakładany SPA-A

Zalety kotew do paneli wielowarstwowych PEC
   Szybki i łatwy montaż kotew i bolców

   Ograniczenie prac montażowych i planistycznych

   Bezpieczeństwo – aprobaty organów budowlanych

   System montażu zgodny z niem. rozporządzeniem 
o oszczędzaniu energii (niem. EnEV), powodujący 
niewielkie mostki termiczne

   Zrównoważone rozwiązanie dzięki użyciu stali nierdzewnej 
(A4 i D4 wg aprobaty Z-21.8-2052, A2 na życzenie)

   Pozwala na produkcję paneli wielowarstwowych 
niezależnie od kolejności montażu warstw

   Możliwa grubość izolacji do 400 mm

Belka betonowa
odlewana na miejscu

Warstwa nośna

Warstwa wierzchnia
 Warstwa izolacyjna
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 Kotwy do paneli wielowarstwowych SPA-1/ SPA-2
Pręty stalowe Ø (mm) 5,0 Pręty stalowe Ø (mm) 6,5 Pręty stalowe Ø (mm) 8,0 Pręty stalowe Ø (mm) 8,5 Pręty stalowe Ø (mm) 10

Nr zamówienia
SPA-1: 401-01-
SPA-2: 401-02-   

H L
Nr zamówienia
SPA-1: 401-01-
SPA-2: 401-02- 

H L
Nr zamówienia
SPA-1: 401-01-
SPA-2: 401-02- 

H L
Nr zamówienia
SPA-1: 401-01-
SPA-2: 401-02- 

H L
Nr zamówienia
SPA-1: 401-01-
SPA-2: 401-02- 

H L

04-05-140 140 225 04-07-140 140 220
04-05-160 160 265 04-07-160 160 260
04-05-180 180 305 04-07-180 180 300
04-05-200 200 345 04-07-200 200 340
04-05-220 220 385 04-07-220 220 380 04-08-220 220 380 04-09-220 220 375
04-05-240 240 425 04-07-240 240 420 04-08-240 240 420 04-09-240 240 415
04-05-260 260 465 04-07-260 260 460 04-08-260 260 460 04-09-260 260 455

04-07-280 280 500 04-08-280 280 500 04-09-280 280 495
04-07-300 300 540 04-08-300 300 540 04-09-300 300 535
04-07-320 320 580 04-08-320 320 580 04-09-320 320 575

04-08-340 340 620 04-09-340 340 615 04-10-340 340 610
04-08-360 360 660 04-09-360 360 655 04-10-360 360 650

04-09-380 380 695 04-10-380 380 690
04-09-400 400 735 04-10-400 400 730
04-09-420 420 775 04-10-420 420 770

04-10-440 440 810
04-10-460 460 850
04-10-480 480 890
04-10-500 500 930
04-10-520 520 970

PEC-SPA-1 PEC-SPA-2

Informacje ogólne

Kotwy do paneli wielowarstwowych PEC-SPA-1 oraz PEC-SPA-2 mają kształt 
litery V i wykonane są z okrągłych prętów stalowych. Wygięte zakończenia 
zabezpieczają pręt zbrojeniowy oraz zakotwienie w betonie. Dzięki oznacze-
niom barwnym możliwe jest ich łatwe rozróżnienie.

Kotwy wsporcze PEC stosowane są zwykle do przenoszenia wynikowych 
obciążeń pionowych powodowanych przez ciężar warstwy wierzchniej. 
Planowane lub nieplanowane obciążenia ekscentryczne lub poziome 
powodowane np. przez wiatr lub odkształcenia termiczne także muszą 
zostać wzięte pod uwagę.

System PEC-SPA-1 może być stosowany także jako kotwa pozioma (jeśli 
to konieczne, element PEC-SPA-2 także nadaje się na kotwę poziomą). 
Kotwa pozioma działa przede wszystkim jako element przenoszący siły 
działające poziomo (np. siły udarowe podczas podnoszenia, siła wiatru 
oddziałująca na wnętrze sklepienia czy też siły powodowane przez panele 
zwisające skosem z żurawia).

Aby pozwolić na obciążenia przy obrocie paneli na potrzeby transportu, 
należy bardzo precyzyjnie zwymiarować te kotwy.

Kotwy wsporcze i poziome PEC: PEC-SPA-1 / PEC-SPA-2
Opis produktu

Przegląd dostępnych wysokości H i długości L kotew (mm)

L

H

Uwaga: Inne wymiary dostępne na życzenie

Kotwy do paneli 
wielowarstwowych PEC

            Informacje techniczne
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Bolce łączące PEC-SPA-N

hVhD hT ≥ 1.5

≥ 50≥ 15 ≥ 55 ≥ 25

≥ 55cnom hnom,v ≥ 15

≥ 65cnom hnom,v ≥ 15

Ø

Ø

17

27

10

Ø

hV ≥ 70

hV ≥ 70

hD

hV ≥ 70 hD

.

hVhT ≥ 1.5 .

hVhT ≥ 1.5 .

hVhD hT ≥ 1.5

≥ 50≥ 15 ≥ 55 ≥ 25

≥ 55cnom hnom,v ≥ 15

≥ 65cnom hnom,v ≥ 15

Ø

Ø

17

27

10

Ø

hV ≥ 70

hV ≥ 70

hD

hV ≥ 70 hD

.

hVhT ≥ 1.5 .

hVhT ≥ 1.5 .

hVhD hT ≥ 1.5

≥ 50≥ 15 ≥ 55 ≥ 25

≥ 55cnom hnom,v ≥ 15

≥ 65cnom hnom,v ≥ 15

Ø

Ø

17

27

10

Ø

hV ≥ 70

hV ≥ 70

hD

hV ≥ 70 hD

.

hVhT ≥ 1.5 .

hVhT ≥ 1.5 .

Średnica
3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6,5 mm 

Bolce łączące PEC-SPA-N to druty wygięte w kształt litery U. 
W betonie kotwiony jest nie tylko zaokrąglony koniec kotwy, 
ale także faliste zakończenia

Strzemiona PEC-SPA-B

hVhD hT ≥ 1.5

≥ 50≥ 15 ≥ 55 ≥ 25

≥ 55cnom hnom,v ≥ 15

≥ 65cnom hnom,v ≥ 15

Ø

Ø

17

27

10

Ø

hV ≥ 70

hV ≥ 70

hD

hV ≥ 70 hD

.

hVhT ≥ 1.5 .

hVhT ≥ 1.5 .

hVhD hT ≥ 1.5

≥ 50≥ 15 ≥ 55 ≥ 25

≥ 55cnom hnom,v ≥ 15

≥ 65cnom hnom,v ≥ 15

Ø

Ø

17

27

10

Ø

hV ≥ 70

hV ≥ 70

hD

hV ≥ 70 hD

.

hVhT ≥ 1.5 .

hVhT ≥ 1.5 .

hVhD hT ≥ 1.5

≥ 50≥ 15 ≥ 55 ≥ 25

≥ 55cnom hnom,v ≥ 15

≥ 65cnom hnom,v ≥ 15

Ø

Ø

17

27

10

Ø

hV ≥ 70

hV ≥ 70

hD

hV ≥ 70 hD

.

hVhT ≥ 1.5 .

hVhT ≥ 1.5 .

Średnica
3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm

Strzemiona PEC-SPA-B to wygięte druty. Kotwione są one 
i pozycjonowane przez zaczepienie prętów wokół mat 
zbrojeniowych. W betonie kotwi się obydwa zakończenia.

Bolce nakładane PEC-SPA-A

hVhD hT ≥ 1.5

≥ 50≥ 15 ≥ 55 ≥ 25

≥ 55cnom hnom,v ≥ 15

≥ 65cnom hnom,v ≥ 15

Ø

Ø

17

27

10

Ø

hV ≥ 70

hV ≥ 70

hD

hV ≥ 70 hD

.

hVhT ≥ 1.5 .

hVhT ≥ 1.5 .

hVhD hT ≥ 1.5

≥ 50≥ 15 ≥ 55 ≥ 25

≥ 55cnom hnom,v ≥ 15

≥ 65cnom hnom,v ≥ 15

Ø

Ø

17

27

10

Ø

hV ≥ 70

hV ≥ 70

hD

hV ≥ 70 hD

.

hVhT ≥ 1.5 .

hVhT ≥ 1.5 .

hVhD hT ≥ 1.5

≥ 50≥ 15 ≥ 55 ≥ 25

≥ 55cnom hnom,v ≥ 15

≥ 65cnom hnom,v ≥ 15

Ø

Ø

17

27

10

Ø

hV ≥ 70

hV ≥ 70

hD

hV ≥ 70 hD

.

hVhT ≥ 1.5 .

hVhT ≥ 1.5 . Średnica 
3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm

Bolce nakładane PEC-SPA-A to bolce łączące, z tym jednakże, 
że zakończenie wygięte w literę U ma kąt 90°. Zakończenia faliste 
kotwione są w betonie. Druga końcówka zaczepiana jest o pręty 
w siatce zbrojeniowej.

Ściągi zabezpieczające PEC: PEC-SPA-N/B/A

Ściągi zabezpieczające PEC stosowane są wtedy, gdy siły oddziałują prostopadle wobec powierzchni panelu wskutek sił wiatru, 
odkształceń termicznych lub przyklejenia do szalunków. Poniżej opisana jest oferta dostępnych produktów.

Ściągi zabezpieczające PEC

Średnica
Zob. pomiary obok produktów

Materiał
Stal nierdzewna wg aprobaty Z-21.8-2053
  - A4: 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 
  - D4: 1.4362 (stal typu lean duplex)
Inne rodzaje stali (A2) na żądanie)

Jakość betonu
Warstwa wierzchnia  ≥ C 30/37
Warstwa nośna  ≥ C 30/37

Zbrojenie
Siatka zbrojeniowa B500A, B500B 
Żebrowane pręty zbrojeniowe B500A, B500B

Minimalne zbrojenie warstwy wierzchniej
Kwadratowa siatka zbrojeniowa 1,88 cm2/m

Opis produktu

Oferta produktowa dla ściągów zabezpieczających PEC

Kotwy do paneli wielowarstwowych PEC            
Informacje techniczne
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Instrukcja montażu elementów

Zalecamy montaż kotew paneli 
fasadowych w odległości L/5 od kra-
wędzi elementu prefabrykowanego. 

Przykłady wykonania 
Montaż elementów standardowych

Przykłady wykonania 
Montaż paneli dachowych

System kotew paneli fasadowych PEC zaprojektowano po to, aby zapewnić doskonały, elastyczny i ekonomiczny montaż ciężkich, 
prefabrykowanych paneli fasadowych.

Dwa różne systemy pozwalają na montaż paneli prefabrykowanych na dachu, lub też standardowych jednostek ściennych. Górny element, 
o regulowanym pionowo pręcie gwintowanym, oraz dolny element, który jest wprowadzany do betonu i regulowany poziomo. Cały system 
kotew fasadowych wykonany jest ze stali nierdzewnej.

Montaż
Dwie kotwy fasadowe potrzebne są do montażu podwieszonej płyty fasadowej, by przenosić siły pionowe (ciężar). Aby zabezpieczyć 
odległość od ściany potrzebne są cztery kotwy poziome. Maksymalnie dopuszczalne są dwie kotwy fasadowe. Zależnie od geometrii płyty 
i oczekiwanych obciążeń powodowanych przez wiatr, może być potrzebne dodatkowe kotwienie poziome by zabezpieczyć konstrukcję 
przed podciśnieniem powodowanym przez wiatr (w formie np. śrub kompresyjnych czy kotew blokujących).

System kotew paneli fasadowych PEC 8000

Panele fasadowe PEC
System kotew 8000
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*1  Montaż powinien być wykonany albo za pomocą kotew klinowych albo chemicznych lub szyn kotwiących zgodnie z indywidualnym obliczeniem. 
*2  Wyższe wartości e możliwe są przy zastosowaniu większych bolców odstępowych (M2)

*1  Montaż powinien być wykonany albo za pomocą kotew klinowych albo chemicznych lub szyn kotwiących zgodnie z indywidualnym obliczeniem 
*2  Wyższe wartości e możliwe są przy zastosowaniu większych bolców odstępowych (M2)

System kotew paneli fasadowych PEC 8000 ze standardowym górnym elementem mocującym

Wymiary i obciążalność
Obciążalność

kN
dmin M*1 M1 M2 e*2 Wmin

Maks. siła napr.
kN

5,0 80 M 10 M 8 M 10

50 / 75 / 100
Zgodnie 

z projektem 
inżynieryjnym

5,4
8,0 80 M 12 M 10 M 12 8,7

11,5 80 M 16 M 12 M 16 12,5
16,0 90 M 20 M 14 M 16 17,4
22,0 90 M 20 M 16 M 20 23,9
34,0 100 M 24 M 20 M 20 36,9

System kotew paneli fasadowych PEC 8000 ze stropowym górnym elementem mocującym

Wymiary i obciążalność
Obciążalność

kN
dmin M*1 M1 M2 e*2 Wmin Maks. siła napr.

kN
5,0 80 M 10 M 8 M 10

50 / 75 / 100
Zgodnie 

z projektem 
inżynieryjnym

5,5
8,0 80 M 12 M 10 M 12 8,8

11,5 80 M 16 M 12 M 16 12,7
16,0 90 M 20 M 14 M 16 17,7
22,0 90 M 20 M 16 M 20 24,3
34,0 100 M 24 M 20 M 20 37,5

Panele fasadowe PEC
System kotew 8000
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(Axial spacing)

PEC
Cast-in Channel

PEC
Cast-in Channel

(Axial spacing)

Pasy zębate PEC typ VL GF/GU

Opis produktu Zakres dostawy i rodzaj materiału

Pasy zębate PEC typu GF i GU z pasami ząbkowanymi i płytkami 
osłonowymi oraz naspawanymi śrubami PEC gwarantują 
bezpieczne przeniesienie sił naprężających i ściskających.

Dwa elementy po obydwu stronach mogą zostać połączone 
za pomocą pasów zębatych PEC i śrub z zamontowanymi 
wcześniej szynami kotwiącymi PEC w celu bezpiecznego 
przeniesienia obciążeń powodowanych przez wiatr i innych. 
Pasy zębate z otworami szczelinowymi zapewniają elastyczność 
we wszystkich trzech osiach.

Materiał: 
Pasy zębate dostępne w wersji cynkowanej oraz ze stali nierdzewnej 
A4 (1.4401/1.4571)
Dostawa:
Pasy zębate PEC z płytkami osłonowymi
Bolce PEC dla szyn kotwiących z nakrętkami i podkładami wymagają 
osobnego zamówienia
Wersje specjalne
Specjalne wymagania konstrukcyjne i materiały – na życzenie

Pasy zębate PEC typ VL GF/GU
Cechy Materiał Wymiary

Montaż za pomocą 
szyn kotwiących 

PEC oraz śrub 
młoteczkowych 

PEC

Wytrzymałość 
konstrukcyjna

FRd 
Cynkowane Stal nierdzewna A4 Dł. Tolerancja

Otwory 
szcze-
linowe

kN Rodzaj
a1

mm
Rodzaj

a1
mm

mm mm mm

±4,9

PEC - VL - GF 28/15 gvz - 075 75 PEC - VL - GF 28/15 A4 - 075 75 115

a1
± 20

11 x 55

PEC-HAC-C 28/15
PEC-HBC-28/15

M 10x30

Moment dokręcający
 MA=15Nm

PEC - VL - GF 28/15 gvz - 100 100 PEC - VL - GF 28/15 A4 - 100 100 140

PEC - VL - GF 28/15 gvz - 125 125 PEC - VL - GF 28/15 A4 - 125 125 165

PEC - VL - GF 28/15 gvz - 150 150 PEC - VL - GF 28/15 A4 - 150 150 190

PEC - VL - GF 28/15 gvz - 175 175 PEC - VL - GF 28/15 A4 - 175 175 215

±9,8

PEC - VL - GF 38/17 gvz - 100 100 PEC - VL - GF 38/17 A4 - 100 100 140

a1
± 20

13 x 55 PEC-HAC-C 38/17
PEC-HBC-38/17

M 12x50

Moment dokręcający
MA=25Nm

PEC - VL - GF 38/17 gvz - 125 125 PEC - VL - GF 38/17 A4 - 125 125 165

PEC - VL - GF 38/17 gvz - 150 150 PEC - VL - GF 38/17 A4 - 150 150 190

PEC - VL - GF 38/17 gvz - 175 175 PEC - VL - GF 38/17 A4 - 175 175 215

PEC - VL - GU 38/17 gvz - 200 200 PEC - VL - GU 38/17 A4 - 200 200 240
a1

± 20
13 x 55PEC - VL - GU 38/17 gvz - 225 225 PEC - VL - GU 38/17 A4 - 225 225 265

PEC - VL - GU 38/17 gvz - 250 250 PEC - VL - GU 38/17 A4 - 250 250 290

±16,8

PEC - VL - GU 50/30 gvz - 200 200 PEC - VL - GU 50/30 A4 - 200 200 240

a1
± 20

17 x 60

PEC-HAC-C 49/30
PEC-HBC-50/30

M 16x50

Moment dokręcający
MA=60Nm

PEC - VL - GU 50/30 gvz - 225 225 PEC - VL - GU 50/30 A4 - 225 225 265

PEC - VL - GU 50/30 gvz - 250 250 PEC - VL - GU 50/30 A4 - 250 250 290

PEC - VL - GU 50/30 gvz - 275 275 PEC - VL - GU 50/30 A4 - 275 275 315

PEC - VL - GU 50/30 gvz - 300 300 PEC - VL - GU 50/30 A4 - 300 300 340
Podana obciążalność odnosi się do pasa PEC VL-GF lub PEC VL-GU. Własności szyn wymagają osobnego zaprojektowania za pomocą oprogramowania PEC

Pasy zębate PEC
Informacje techniczne
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Informacje techniczne

Korytka wpuszczane PEC

(Rozstaw osiowy)

Opis produktu Zakres dostawy i rodzaj materiału

Pasy zębate PEC typu VL z pasami ząbkowanymi i płytkami 
osłonowymi oraz naspawanymi śrubami PEC gwarantują 
bezpieczne przeniesienie sił naprężających.

Dwa elementy po obydwu stronach mogą zostać połączone 
za pomocą już pionowo i poziomo zamontowanych 
szyn kotwiących PEC za pomocą pasów zębatych, które 
zapewniają elastyczność we wszystkich trzech osiach.

Materiał: 
Pasy zębate dostępne w wersji cynkowanej oraz ze stali 
nierdzewnej A4 (1.4401/1.4571).
Dostawa:
Pasy zębate PEC z płytkami osłonowymi
Bolce PEC dla szyn kotwiących z nakrętkami i podkładami 
wymagają osobnego zamówienia
Wersje specjalne
Specjalne wymagania konstrukcyjne i materiały – na życzenie

Pasy zębate PEC typ VL
Cechy Materiał Wymiary Montaż za pomocą 

szyn kotwiących 
PEC oraz śrub 

młoteczkowych 
PEC

Wytrzymałość 
konstrukcyjna

FRd 

Cynkowane Stal nierdzewna A4 Dł. Tolerancja
Otwory 
szcze-
linowe

kN Rodzaj
a1

mm
Rodzaj

a1
mm

mm mm mm

+4,9

PEC - VL 28/15 gvz - 050 50 PEC - VL 28/15 A4 - 050 50 90

a1
± 20

LL 11 x 
55

PEC-HAC-C 28/15
Krótkie elementy

150 - 250 mm

PEC-HBC-28/15
M 10x30

Moment dokręcający
T_inst=15 Nm

PEC - VL 28/15 gvz - 075 75 PEC - VL 28/15 A4 - 075 75 115
PEC - VL 28/15 gvz - 100 100 PEC - VL 28/15 A4 - 100 100 140

LL 11 x 
55

RL 11       

PEC - VL 28/15 gvz - 125 125 PEC - VL 28/15 A4 - 125 125 165
PEC - VL 28/15 gvz - 150 150 PEC - VL 28/15 A4 - 150 150 190
PEC - VL 28/15 gvz - 175 175 PEC - VL 28/15 A4 - 175 175 215
PEC - VL 28/15 gvz - 200 200 PEC - VL 28/15 A4 - 200 200 240
PEC - VL 28/15 gvz - 225 225 PEC - VL 28/15 A4 - 225 225 265
PEC - VL 28/15 gvz - 250 250 PEC - VL 28/15 A4 - 250 250 290

+9,8

PEC - VL 38/17 gvz - 075 75 PEC - VL 38/17 A4 - 075 75 115

a1
± 20

LL 13x55
RL 13

PEC-HAC-C 38/17
Krótkie elementy

150 - 250 mm

PEC-HAC-C 38/17
M 12x50

Moment dokręcający
 T_inst=25 Nm

PEC - VL 38/17 gvz - 100 100 PEC - VL 38/17 A4 - 100 100 140
PEC - VL 38/17 gvz - 125 125 PEC - VL 38/17 A4 - 125 125 165
PEC - VL 38/17 gvz - 150 150 PEC - VL 38/17 A4 - 150 150 190
PEC - VL 38/17 gvz - 175 175 PEC - VL 38/17 A4 - 175 175 215
PEC - VL 38/17 gvz - 200 200 PEC - VL 38/17 A4 - 200 200 240
PEC - VL 38/17 gvz - 225 225 PEC - VL 38/17 A4 - 225 225 265
PEC - VL 38/17 gvz - 250 250 PEC - VL 38/17 A4 - 250 250 290
PEC - VL 38/17 gvz - 275 275 PEC - VL 38/17 A4 - 275 275 315
PEC - VL 38/17 gvz - 300 300 PEC - VL 38/17 A4 - 300 300 340

Podana obciążalność odnosi się do pasa PEC VL. Własności szyn wymagają osobnego zaprojektowania za pomocą oprogramowania PEC

Pasy zębate PEC typ VL 
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Uszkodzenia kolumn czy bram betonowych mogą spowodować 
długotrwałe uszkodzenia budynków. Montaż osłon narożników 
PEC doskonale nadaje się do ochrony narożników i krawędzi 
elementów betonowych. Osłony narożne PEC dostępnesą 
w wersjach ze stali nierdzewnej lub cynkowanych ogniowo. Spec-
jalne wersje i inne wymiary czy materiały dostępne są na życzenie.

Zalety korzystania z osłon narożnych PEC

   Kąt 92° zapobiega przedostawaniu się beto-
nu pomiędzy szalunkiem a profilem narożnym, 
dzięki czemu wykończenie jest bardziej gładkie.

   Kształt strzemion (litera U) upraszcza montaż wzmocnie- 
nia krawędzi narożnika

   Wygięta, wytrzymała kotwa wzmacniająca zapewnia 
optymalne zakotwienie.

   Wersja cynkowana ogniowo zapewnia ochronę przed 
korozją na wolnym powietrzu.

Wersje produktów osłon narożnych PEC-KW

Przykład zamówienia:
PEC-KW-80/6-FV-1000

HDG cynkowa-
ne ogniowo

A2 stal 
nierdzewna

Rozstaw kotew Wymiary kotew Promień

Rodzaj
b/t [mm]

Długość L
[mm]

Grubość 
materiału  [mm]

Liczba 
kotew

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

a x e
[mm]

R
[mm]

PEC-KW 50/5    500 5 2 HDG A2 150 200   75 x 55 6
   750 5 2 HDG A2 125 500   75 x 55 6
1.000 5 2 HDG A2 250 500   75 x 55 6
1.500 5 4 HDG A2 125 500 250   75 x 55 6
2.000 5 4 HDG A2 250 500 500   75 x 55 6

PEC-KW 80/6    500 6 2 HDG A2 150 200 100 x 85 8
   750 6 2 HDG A2 125 500 100 x 85 8
1.000 6 2 HDG A2 250 500 100 x 85 8
1.500 6 4 HDG A2 125 500 250 100 x 85 8
2.000 6 4 HDG A2 250 500 500 100 x 85 8

PEC-KW 100/8    500 8 2 HDG A2 150 200 110 x 85 16
   750 8 2 HDG A2 125 500 110 x 85 16
1.000 8 2 HDG A2 250 500 110 x 85 16
1.500 8 4 HDG A2 125 500 250 110 x 85 16
2.000 8 4 HDG A2 250 500 500 110 x 85 16

Osłony narożne PEC typu KW

Osłona narożna 
PEC-KW

Pas kotwiący
Osłona narożna PEC-KW

Zbrojenie narożne

Strzemię

Materiały i wymiary

HDG = Profil narożny: stal cynkowana ogniowo
              Kotwa: stal zbrojeniowa

A2 = Profil narożny: Stal nierdzewna A2
          Kotwa: stal zbrojeniowa, stal nierdzewna

Szczegóły zamówienia

Rodzaje montażu w kolumnie betonowej

Osłony narożne PEC-KW 
dostarczane są z kotwami 
i gotowe do montażu

L1
L2

L3
L2

L1

L 
 [m

m
]

Osłony narożne PEC
Informacje techniczne
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Wybrane realizacje projektów
Equus 333, Meksyk Ameryka Płn. Szyny kotw. wpusz. i śr. młot.

Carso 2, Meksyk Ameryka Płn. Szyny kotw. wpusz. i śr. młot.

Punta Reforma, Meksyk Ameryka Płn. Szyny kotw. wpusz. i śr. młot.

Latino, Meksyk Ameryka Płn. Szyny kotw. wpusz. i śr. młot.

Clinica Delgado, Peru Ameryka Płd. Szyny kotwiące

Centrum konferencyjne, ZEA Azja Obejmy ścian kurtynowych

World Trade Center, Katar Azja Obejmy ścian kurtynowych

Huawei, Chiny Azja Szyny kotwiące

Opple Lighting, Chiny Azja Szyny kotwiące

Stołeczne centrum kultury i sztuki, Chiny Azja Szyny kotwiące

SIP Ecology Building, Chiny Azja Szyny kotwiące

Pudong Tangdong, Chiny Azja Szyny kotwiące

Budynek biurowy, Australia Australia Szyny kotwiące

Centrum finansowe, Niemcy Europa Obejmy ścian kurtynowych

Hugo Boss, centrum wyprz., Niemcy Europa Szyny kotwiące

Centrum logistyczne Audi, Niemcy Europa Szyny kotwiące

Obiekt przeciwpowodziowy, Niemcy Europa Szyny kotwiące

Most autostradowy, Austria/ Niemcy Europa Szyny kotwiące

Śluza na Łabie, Niemcy Europa Szyny kotwiące

Centrum logistyczne Coca-Cola, Niemcy Europa Szyny kotwiące

Bosch, bud. z torami dla żurawia, Niemcy Europa Szyny kotwiące

Buckingham Gate, UK Europa Szyny kotwiące

Yenitepe Kadiköy, Turcja Europa Szyny kotwiące

Forest Park, Stany Zjednoczone
Szyny kotwiące PEC 

Centrum Suzhou, Chiny 
Szyny kotwiące PEC

Hotel Four Seasons, wieża 2, Indie
Szyny kotwiące PEC

Yenitepe Kadiköy, Turcja
Szyny kotwiące PEC

Clinica Delgado, Peru
Szyny kotwiące PEC

6 Bevis Marks, Zjednoczone Królestwo
Szyny kotwiące PEC

Referencje
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PEC EUROPE GMBH

Ogólne Warunki 
Współpracy

Art. 1 Zakres zastosowania
(1) Ogólne warunki opisane poniżej dotyczą wszystkich umów doty-
czących dostawy towarów czy świadczenia usług, zawarte pomiędzy 
nami a kupującym towary lub zamawiającym usługi (zwanym w treści 
umowy łącznie 'Kupującym'). Dotyczą one także wszystkich przyszłych 
stosunków gospodarczych oraz stosunku prawnego przed zawarciem 
umowy, nawet w przypadku, gdyby nie zostały one wyraźnie ustalone 
ponownie. Wszelkie inne warunki współpracy przedstawione przez 
Kupującego, które nie zostaną wyraźnie uznane przez nas, nie wiążą 
nas, nawet jeśli nie sprzeciwimy się im wyraźnie.
(2) Nasze ogólne warunki współpracy będą uznane za przyjęte 
najpóźniej w chwili odbioru naszych towarów i usług.
(3) Niniejsze ogólne warunki współpracy dotyczą wyłącznie transak-
cji z przedsiębiorcami, osobami prawnymi założonymi zgodnie z pra-
wem publicznym oraz fundacjami specjalnymi założonymi zgodnie 
z prawem publicznym w rozumieniu § 310 (1) niem. kodeksu cywilnego 
(niem. BGB).

Art. 2 Zawarcie umowy
(1) Nasze oferty nie są wiążące. Zawieranie umów, innych porozumień 
czy gwarancji nie wiąże nas do chwili potwierdzenia na piśmie. Jeśli 
zamówienie miałoby stanowić ofertę zgodnie z par. 145 niem. kodeksu 
cywilnego, możemy przyjąć je w ciągu dwu tygodni.
(2) Błędy w ofertach, katalogach, potwierdzeniach zamówień, 
fakturach, włącznie z obliczeniami i błędami typograficznymi, nie 
wiążą nas. Informacje zawarte w katalogach, broszurach, rysunkach, 
reklamach oraz na stronach internetowych produkowanych przez was 
są wiążące jedynie, jeśli zostaną opisane w umowach jako wiążące.
(3) Zastrzegamy sobie wyłączne prawa tytułu, autorstwa i wykorzysta-
nia w dokumentach czy rysunkach związanych z ofertami czy zamówie-
niami. To samo dotyczy innych dokumentów, planów czy szkiców, pro-
jektów maszyn czy narzędzi i obliczeń konstrukcyjnych dostarczonych 
przez nas. Dokumenty te nie mogą być przekazywane stronom trzecim. 
Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy nami a Kupującym, 
wtedy na nasze żądanie należy zwrócić nam te dokumenty bez zwłoki.
(4) Jeśli na podstawie rysunków, modeli czy próbek mają być dostar-
czone przez nas formy czy przedmioty, które przekazał nam Kupujący, 
wtedy Kupujący gwarantuje, że przez produkcję i dostawę nie zostaną 
naruszone żadne prawa własności przemysłowej stron trzecich.
(5) Jeśli nie będziemy mieli możliwości wyprodukowania i dostawy 
przedmiotów wytworzonych na podstawie rysunków, modeli czy 
próbek Kupującego przez stronę trzecią, która odnosiła się będzie 
do praw własności przez nią posiadanych, będziemy mieli prawo 
do zaprzestania produkcji i dostaw oraz do żądania zwrotu poniesio-
nych kosztów, jednocześnie nie będąc zobowiązanymi do skontrolowa-
nia odnośnej sytuacji prawnej.
(6) We wszystkich przypadkach ujętych przez niniejszy art. 2 (4), 
Kupujący jest zobowiązany zwolnić nas z roszczeń odszkodowawczych 
stron trzecich bez zwłoki.
(7) Możemy zniszczyć próbki, rysunki i inne załączniki do zamówienia 
w terminie sześciu miesięcy od wykonania umowy.

Art. 3 Terminy i daty dostaw
(1) Terminy i daty dostaw są jedynie szacunkowe. Warunkiem wstęp-
nym utrzymania terminu dostawy przez nas jest rozwiązanie wszyst-
kich kwestii handlowych i technicznych pomiędzy nami a Kupującym, 
i spełnienie zobowiązań Kupującego takich, jak przedstawienie 
potrzebnych oficjalnych świadectw czy zezwoleń, przekazanie potrzeb-
nych dokumentów wykonawczych lub przekazanie ustalonej płatnoś-
ci z góry. Nasza dostawa zależna jest od poprawnych i terminowych 
dostaw dla nas, wykonanych przez naszych dostawców, nawet w przy-
padku wyraźnego uzgodnienia konkretnego terminu dostawy.
(2) Zgodnie z powyższymi warunkami wstępnymi, terminy dostaw 
liczone będą od dnia następującego po dacie potwierdzenia zamówie-
nia, w przypadku innych ustaleń, lecz w żadnym przypadku nigdy przed 
wspólną jasną decyzją dotyczącą przeprowadzenia dostawy. Terminy 
i daty dostaw odnoszą się do dat wysyłki ex works. Jeśli okazałoby się 
jeszcze przed datą ustaloną jako data dostawy, że Kupujący dopuścił się 
lub dopuści się istotnego naruszenia postanowień umowy, będziemy 
mieć prawo do całkowitego lub częściowego wycofania się z umowy, 
a jeśli Kupujący odpowiedzialny byłby za naruszenie – do żądania 
odszkodowania.
(3) Bez względu na nasze prawa wynikające z niewykonania, terminy 
i daty dostaw zostaną wydłużone o termin, w którym Kupujący nie 
wywiąże się ze swoich obowiązków wobec nas lub nie spełni swojego 
obowiązku współpracy.
(4) Mamy prawo do dokonywania dostaw częściowych, które w każdym 
wypadku uznawane będą za osobne transakcje, w rozsądnym zakresie. 
Nie będzie miało to wpływu na cenę. Jeśli Kupujący miałby zamiar od-
wołać dostawy częściowe, wtedy Kupujący musi odwołać i podzielić 
częściowe dostawy tak, abyśmy byli w stanie wykonać produkcję i dost-
awy zgodnie z ustaleniami umownymi. Jeśli Kupujący nie odwoła, nie 
podzieli lub nie podejmie się tego w odpowiednim czasie po określeniu 
terminu, który wygaśnie bezowocnie, wtedy mamy prawo do odstąpie-
nia od umowy i/ lub do żądania odszkodowania.
(5) W przypadku braku innych ustaleń z Kupującym, zamówienia ra-
mowe muszą zostać przyjęte przez Kupującego w ciągu pięciu tygodni 
od dostawy.
(6) W przypadku, gdyby niedotrzymanie terminów dostawy dałoby się 
uzasadnić siłą wyższą, np. mobilizacja, wojna, rozruchy społeczne lub 
podobne niespodziewane wydarzenia, np. strajki lub blokady, wtedy 
terminy dostaw zostaną odpowiednio przedłużone.
(7) Powyższe obowiązuje także, gdyby podobne okoliczności wystąpiły 
u naszych dostawców. Gdyby zdarzenie siły wyższej pociągnęłoby 
za sobą ostateczne, trwałe i nieodwołalne utrudnienie w zakresie wyko-
nania, wtedy mamy prawo do odstąpienia od umowy.
(8) W przypadku naruszenia z naszej strony obowiązków, Kupujący 
może odstąpić od umowy po upływie rozsądnego dodatkowego 
terminu określonego przez nas w zakresie, w jakim towar nie zostałby 
zgłoszony jako gotowy do wysyłki przed upływem terminu.
(9) Jeśli nie spowodujemy błędów w dostawie rozmyślnie lub wskutek 
rażących zaniedbań, wtedy w ramach ryczałtowego odszkodowania 
za naruszenia nasza odpowiedzialność wynosi 1,5% wartości dostawy 
za każdy pełny tydzień opóźnienia, jednak łącznie w wysokości nie 
wyższej niż 7,5% wartości dostawy.
(10) Wszelkie inne ustawowe prawa i roszczenia Kupującego na podsta-
wie niewykonania dostawy pozostają bez zmian.

Art. 4 Wysyłka, odbiór i przeniesienie ryzyka
(1) Towar zgłoszony jako gotowy do wysyłki musi zostać odebrany 
przez Kupującego bez zwłoki. W przypadku niepodjęcia działań przez 
Kupującego oznaczać to będzie nieodebranie towaru.
(2) Wysyłki dokonuje się z magazynu (EXW wg Incoterms 2010), o ile 
nie zostanie uzgodnione inaczej.

(3) W chwili przekazania towaru do przewoźnika lub agenta transportowe-
go, jednakże, nie później niż w chwili opuszczenia przez towar magazynu, 
ryzyko przechodzi na Kupującego nawet, jeśli towar został dostarczony za 
darmo do miejsca przeznaczenia. Ubezpieczymy dostawy od zwykłych 
transportowych czynników ryzyka na życzenie i na koszt Kupującego.
(4) Jeśli zostanie uzgodnione, że Kupujący odbierze towar, wtedy ryzyko 
przechodzi na Kupującego w dniu przekazania towaru do odbioru Data 
przekazania do odbioru zostanie przekazana Kupującemu z wyprzedze-
niem wynoszącym co najmniej pięć (5) dni roboczych.

Art. 5 Rozwój, narzędzia i elementy do formowania
(1) Wszelkie narzędzia i urządzenia do formowania potrzebne do nas-
zej produkcji i dla naszych zakupów, które wykonujemy lub kupujemy 
w imieniu Kupującego, pozostają naszą własnością nawet, jeśli Kupujący 
zapłacił nam za udział proporcjonalny w kosztach narzędzi.
(2) Nie jest możliwe udzielenie wyłącznego prawa do odbioru narzędzi 
jeśli Kupujący zapłacił tylko część kosztów narzędzi.
(3) Jeśli zgodnie z umową z nami, Kupujący opłaci całość kosztów 
rozwoju i produkcji, uzyskuje prawo własności do tego narzędzia i prawo 
do wyłącznego odbioru przedmiotów wyprodukowanych z jego użyciem.
(4) Jeśli prace projektowe prowadzone byłyby na podstawie danych 
technicznych Kupującego, wtedy nie będziemy sprawdzać, czy naruszone 
zostaną istniejące prawa własności przemysłowej. Kupujący zobowiązany 
jest zwolnić nas z wszelkich roszczeń odszkodowawczych stron trzecich 
pojawiających się wskutek zamówienia praw własności przemysłowej.

Art. 6 Ceny i warunki płatności
(1) O ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, nasze ceny podawa-
ne są w Euro plus obowiązująca stawka podatku od wartości dodanej, 
z magazynu.
(2) Opakowania transportowe rozliczane są osobno.
(3) Jeśli zgodnie z umową przyjmiemy czeki, wtedy stanie się tak pod 
warunkiem odbioru minus koszty i wydatki dla daty wartości, z którą 
będziemy mogli zbyć odnośną wartość.
(4) W przypadku nieprzyjęcia dostawy przez Kupującego, pełna kwota 
płatności staje się należna w ciągu 15 dni od powiadomienia o gotowości 
do wysyłki.
(5) Jeśli zostanie uzgodnione, że Kupujący odbierze towar, wtedy cena 
zakupu jest płatna jak tylko towar zostanie udostępniony do odbioru.
(6) Płatność ceny zakupu odbywa się w walucie Euro, wyłącznie na kon-
to ujawnione Kupującemu. Kupujący ponosi wszelkie koszty przekazów 
pieniężnych lub usług bankowych.
(7) Płatność ceny zakupu musi zostać dokonana nie później niż z uz-
godnioną datą, lub – w przypadku odnośnych ustaleń – bez zwłoki, bez 
odliczeń. Data wpływu płatności na konto bankowe ujawnione 
Kupującemu jest decydująca.
(8) Odliczenia zniżek dopuszczalne są tylko w przypadku osobnej pisem-
nej umowy i tylko na dalszych warunkach, i w przypadku pełnego wywią-
zania się z wszystkich zobowiązań płatności dla poprzednich przesyłek.
(9) Nasze ceny dotyczą wyłącznie oferowanych bądź potwierdzonych 
ilości artykułów oraz opisanych materiałów i typów projektowych. Dodat-
kowe usługi muszą zostać opłacone przez Kupującego osobno. Kupujący 
musi przyjąć nadwyżki ilości do 5% poszczególnych elementów w cenie 
umownej.
(10) Możemy wstępnie rozliczyć płatności Kupującego z jego poprzedni-
mi długami, nie zwolnionymi z tytułu przedawnienia. Jeśli pojawiłyby 
się do tego czasu koszty i odsetki, wtedy mamy prawo do rozliczenia 
płatności najpierw wobec kosztów, potem wobec odsetek, a dopiero 
na koniec wobec zobowiązania głównego. Inne warunki płatności 
Kupującego nie są wobec nas wiążące.
(11) W przypadku przekroczenia terminu płatności, naliczone zostaną 
odsetki w kwocie dziewięciu (9) punktów procentowych powyżej bazowej 
stopy procentowej. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych 
odszkodowań.
(12) Kupujący ma jedynie prawo do rozliczenia roszczeń i dochodzenia 
prawa zatrzymania jeśli jego roszczenie jest niewątpliwe, uznane przez 
nas, i jeśli stanie się ostateczne i bezwzględne.
(13) Wszystkie nasze roszczenia płatne będą natychmiast, jeśli warun-
ki płatności nie zostaną spełnione, lub jeśli poweźmiemy informacje 
o okolicznościach, które mogą obniżyć zdolność kredytową 
Kupującego. W takich przypadkach, mamy prawo do obniżenia zdolności 
kredytowej Kupującego. W takich przypadkach, mamy prawo do wykonania 
pozostałych do wykonania dostaw tylko za płatnością z góry. Jeśli sprawa 
dotyczyła będzie opóźnienia płatności przez Kupującego, wtedy mamy 
dodatkowo prawo do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania. 
Co więcej, możemy zakazać dalszej sprzedaży i obróbki dostarczonych 
towarów i żądania ich zwrotu lub przekazania pośredniej własności dost-
arczonych towarów na koszt Kupującego, i do wycofania uprawnienia 
do odbioru należnych kwot zgodnie z par. 7 (3). W tym ostatnim przypad-
ku, Kupujący jest zobowiązany do ujawnienia nam przypisanych kwot 
należnych i do współpracy w zakresie powiadomienia innych dłużników 
o przeniesieniu należności.
(14) Kupujący niniejszym upoważnia nas do wstępu na teren działalności 
Kupującego we wspomnianych przypadkach oraz do usunięcia dostarcz-
onych towarów – przy czym takie usunięcie uznane zostanie za odstąpie-
nie od umowy; jednocześnie, zastrzegamy sobie prawo do podniesienia 
dalszych roszczeń wobec Kupującego, w szczególności roszczeń odszko-
dowawczych.
(15) Rozsądne zmiany cen spowodowane zmianami płac, kosztów mate-
riałów i dystrybucji, są zastrzeżone w odniesieniu do dostaw dokonanych 
później niż w terminie czterech (4) miesięcy od zawarcia umowy. Nie obo-
wiązuje to w przypadku dokonania wyraźnego ustalenia niezmiennych 
cen.

Art. 7 Zastrzeżenie tytułu
(1) Dostarczone towary pozostają naszą własnością aż do pełnej płatnoś-
ci wszystkich naszych roszczeń zgodnie ze stosunkiem gospodarczym. 
Mogą one zostać sprzedane jedynie w toku poprawnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, za płatnością gotówkową lub poprzez przenie-
sienie zastrzeżenia własności.
(2) Jeśli Kupujący nie dopuści się naruszenia terminu płatności, 
ma prawo do dalszej sprzedaży towaru zgodnie z zastrzeżeniem tytułu 
w toku prowadzenia normalnej działalności gospodarczej, lub do innego 
ich wykorzystania. Zastawy lub przeniesienia w formie zabezpieczenia 
nie są dopuszczalne, tak samo jak przeniesienie roszczenia Kupującego 
w formie sprzedaży na rzecz strony trzeciej, z wyjątkiem przeniesienia 
na agenta, jeśli jednocześnie ustali się zobowiązanie agenta w celu 
ustanowienia bezpośredniego odniesienia do nas – jeśli istnieją nasze 
roszczenia wobec Kupującego. Jeśli Kupujący przyzna się przekazania 
należności ze sprzedaży na agenta zgodnie z poprzednim staniem, 
przepisze niniejszym na nas przyszłe należności ze sprzedaży dóbr 
w następstwie zastrzeżenia tytułu w pełnej kwocie oraz inne dodatko-
we prawa i prawa do zabezpieczenia z tytułu sprzedaży, a w przypadku 
istnienia wspólnej własności towaru objętego zastrzeżeniem tytułu 

w części odnoszącej się do takiej współwłasności – aż do całkowitego 
odzyskania naszych roszczeń. Niniejszym przyjmujemy takie prze- 
niesienie. Kupujący niniejszym zatrzyma utworzoną wyłączną lub 
wspólną własność towaru w naszym imieniu.
(3) Tak długo, jak Kupujący zachowa zgodność z własnymi zobowiąza-
niami wobec nas, i nie dozna braku wypłacalności, uzyskuje odwołal-
ne prawo do odbioru należności przypisanych do nas na jego własny 
rachunek i na jego rzecz. Kiedy należne będą nasze należności, Kupu-
jący musi natychmiast zapłacić nam odebrane kwoty.
(4) Upoważnienie do odliczenia kwot może zostać wycofane w każdej 
chwili, jeśli Kupujący nie spełni swoich zobowiązań do płatności. Jeśli 
towar zostanie połączony lub zmieszany z innymi przedmiotami, wtedy 
uzyskujemy własność do nowego przedmiotu równy proporcji wart- 
ości naszego towaru pod warunkiem zastrzeżenia tytułu do pozostałych 
obrabianych towarów w chwili obróbki. Wszelka obróbka dostarczone-
go towaru podlegającego zastrzeżeniu tytułu przez Kupującego wyko-
nywana jest na naszą rzecz.
(5) W przypadku naruszenia obowiązków przez Kupującego, 
w szczególności w przypadku niedokonania płatności, mamy prawo 
do odstąpienia prócz odzyskania towaru podlegającego zastrzeżeniu 
tytułu.
(6) Kupujący musi powiadomić nas bez zwłoki, jeśli strona trzecia 
rozpocznie postępowanie egzekucyjne wobec towaru podlegającego 
zastrzeżeniu tytułu czy roszczeń przeniesionych z wyprzedzeniem, 
i udostępnić nam dokumentację potrzebną do interwencji.

Art. 8 Odpowiedzialność za wady
(1) Termin dostawy jest istotny dla określenia, czy towar jest w stanie 
uzgodnionym w umowie.
(2) Aby Kupujący zachował prawa gwarancyjne, Kupujący musi spełnić 
swój obowiązek kontroli i zgłoszenia wad zgodnie z par. § 377 niem. 
kodeksu spółek handlowych (niem. HGB).
(3) Jeśli Kupujący nie umożliwi nam upewnienia się o zgłoszonej wa-
dzie, w szczególności, jeśli Kupujący nie przekaże nam bez zwłoki rekla-
mowanych przedmiotów lub ich próbek, wtedy nie mogą być podnos-
zone żadne roszczenia oparte na tej wadzie.
(4) W przypadku pojawienia się wad, Kupujący musi zaprzestać pracy 
z wadliwym towarem i zaprzestać jego przetwarzania.
(5) Jeśli wystąpi wada dostarczonych towarów lub naszych usług, mamy 
prawo, według naszego uznania, do naprawy wady lub do dostarczenia 
nowego towaru lub do wykonania nowych usług. Jeśli naprawa towaru 
lub dostawa nowego towaru lub wykonanie nowych usług nie powied-
zie się, lub gdybyśmy mieli innego rodzaju prawo do odmowy dalszych 
kroków, wtedy Kupującemu przysługują jego ustawowe prawa. Zasada 
jest taka, że oczekiwać można, że Kupujący tolerował będzie co najm-
niej dwie próby naprawienia szkód. Odstąpienie od umowy jest wyklu- 
czone w przypadku nieznacznych naruszeń obowiązków.
(6) W przypadku, gdybyśmy z rozmysłem lub wskutek rażących zanie-
dbań spowodowali wystąpienie wady, lub jeśli wada spowodowana 
przez nas w sposób karygodny spowodowałaby obrażenia ciała, zdro-
wia lub życia, wtedy roszczenia gwarancyjne Kupującego (wynikające 
z usterek) staną się ograniczone czasowo zgodnie z zasadami prawa. 
Roszczenia gwarancyjne (wynikające z wad) także staną się ograniczo-
ne czasowo zgodnie z literą prawa w przypadku dostarczenia przez nas 
przedmiotu zastosowanego zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby 
konstrukcji, który spowoduje znaczną wadę tej konstrukcji. W przeciw-
nym razie, roszczenia gwarancyjne (wskutek usterek) wygasają w rok 
po dostawie.

Art. 9 Odpowiedzialność
(1) Jesteśmy odpowiedzialni za nasze rozmyślne działania czy nasze 
rażące zaniedbania i za rozmyślne działania lub rażące zaniedbania 
naszych pracowników kierowniczych. Jesteśmy także odpowiedzialni 
za niewywiązanie się ze zobowiązań gwarancyjnych, jeśli zakłada się 
ryzyko kupującego, w przypadku wszystkich zawinionych uszkodzeń 
ciała, zdrowia lub życia i w ramach ograniczeń odpowiedzialności 
zgodnie z niem. ustawą o odpowiedzialności produktowej (niem. 
Produkthaftungsgesetz).
(2) Jesteśmy odpowiedzialni na podstawie wszystkich zawinionych na-
ruszeń istotnych obowiązków umownych, to jest takich obowiązków, 
na których poprawnym wykonaniu Kupujący polega i może polegać, 
co do zasady, w toku wykonania umowy, a także w przypadku rażących 
zaniedbań upoważnionych agentów. Nasza odpowiedzialność zgod-
nie z niniejszym art. 9 (2) ogranicza się kwotowo do odszkodowania 
za typowo przewidywalne szkody.
(3) Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona. Wszelkie wyklu- 
czenia czy ograniczenia odpowiedzialności obejmą także odpowiedzia- 
lność osobistą naszych pracowników, robotników, naszego personelu, 
przedstawicieli i upoważnionych agentów.

Art. 10 Miejsce wykonania, jurysdykcja, odnośne prawo
(1) Miejscem wykonania płatności jest Duisburg, Niemcy; miejscem 
wykonania dostaw jest miejsce, w którym zlokalizowany jest nasz 
magazyn w Niemczech. Sądy w Duisburgu są właściwe dla wszystkich 
sporów pojawiających się pomiędzy nami a Kupującym, wynikających 
z umów zawartych pomiędzy nami a Kupującym (co obejmie działania 
dotyczące czeków i weksli).
(2) Stosunek pomiędzy nami a Kupującym oparty jest wyłącznie 
na prawie obowiązującym w Republice Federalnej Niemiec. Konwen-
cja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów jest wyłączona.

Art. 11 Postanowienia końcowe
(1) Mamy prawo do przechowywania danych osobowych odnoszących 
się do Kupującego zgodnie z definicją w niem. federalnej ustawie 
o ochronie danych osobowych (niem. Bundesdatenschutzgesetz).
(2) Jeśli dowolne z postanowień niniejszych warunków są lub staną 
się nieważne lub niewykonalne w całości lub częściowo, nie wpłynie 
to na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku, strony 
podejmują się już teraz do rozpoczęcia negocjacji mających na celu 
zastąpienie nieważnych lub niewykonalnych postanowień postano-
wieniami ważnymi odzwierciedlającymi najlepiej, jak to możliwe, 
gospodarczy cel stron w odniesieniu do warunków nieważnych lub 
niewykonalnych. Jeśli w niniejszych warunkach znajdzie się luka, wte-
dy uznaje się, że strony uzgodniły to, co uzgodniłyby, gdyby rozważały 
taki przypadek.
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