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materiály

Zatlač a zafixuj 
aneb Police bez konzol

Police kotvené přímo ke stěně pomocí neviditelných prvků nabízí 
esteticky „čistý“ a ničím nenarušovaný vzhled. Proto jsou navrho-
vány hlavně do moderních minimalistických interiérů, kde působí 
lehkým, jednoduchým a nenápadným dojmem. Vyřešit způsob jejich 
ukotvení tak, aby žádný fixační prvek skutečně nebyl vidět a přitom 
byly police funkční a zároveň bezpečné, aby umožňovaly jednodu-
chou montáž i demontáž, a to i opakovaně, už ale tak jednoduché 
být nemusí. Jednu z možných variant vám nyní představíme.
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Patentovaný systém je použitelný pro 
police zhotovené z jakéhokoliv běžného 
materiálu včetně odlehčených voštino-
vých desek.
Systém se skládá ze dvou prvků: ko-
vového držáku (nosiče) a plastových 
hmoždinek. Kovový držák tvoří ocelo-
vá pásovina a k ní kolmo přivařené dvě 
krátké trubky (pro delší police se pou-
žije více držáků). Pomocí vrutů se nosič 
připevní ke stěně. (Způsob kotvení vrutů 
do stěny se volí podle materiálu či kon-
strukce stěny.)

Police jsou na zadní straně, přiléhající 
ke stěně, opatřeny dvěma otvory pro 
nasazení na trubky držáku. Do každé-
ho otvoru je vsazena jedna plastová 
hmoždinka, která zde plní zároveň po-
ziční i fixační roli. Police se nasadí na 
trubky držáku a mírně zvýšeným tlakem 
se na ně celá nasune. Nasunutím hmož-
dinek na trubky dojde k jejich roztaže-
ní a zafixování v otvoru police. Není tak 
nutné polici fixovat dalšími prvky (např. 
červíky), takže odpadají viditelné otvo-
ry v ploše, které by narušovaly vzhled 
celého prvku.

Systém je standardně navržen pro po-
lice s hloubkou 235 mm a tloušťkou 
40 mm. Při těchto parametrech uvádí 
výrobce maximální zatížení police hmot-
ností 30 kg na jeden držák. Neuvádí 
však souvislost se způsobem ukotvení 
nosiče ke stěně.

Kontakt na vyžádání

Systém tvoří kovový držák a plastové hmoždinky
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Police se na kovová držák, připevněný ke stěně, bez dodatečného fixování pouze 
nasune

Systém je použitelný i na lehké voštinové desky

http://www.aigner-werkzeuge.at

