
Ø (мм)

Дюбели DOMINO

Нито плоски. Нито кръгли. Просто DOMINO.

Разликата е в детайла. И по-точно: във формата. Дюбелите DOMINO съчетават 
всички предимствата на кръглите и плоските дюбели.И по този начин са ста-
билни като съединенията тип нут и перо.Предлагат се в 14 обособени размера 
или на пръчка - за открито и закрито, за фини или масивни работни детайли.

Дължина на дюбела (мм)
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100 % сигурност от извъртане
Още след първия дюбел DOMINO сглобки-
те са абсолютно сигурни против нежелано 
завъртане - без необходимост от наме-
стване на работния детайл. 

Отлична стабилност 
Специфичната форма на дюбелите 
DOMINO в комбинация с джобчетата за  
лепило и надлъжните странични жлебове 
осигуряват на дюбелите сигурна опора. 

За вътре и вън
Дюбелите DOMINO са в две разновидно-
сти от два различни материала: От бук  
за използване на закрито и издръжливи 
на атмосферните условия, резистентни 
против насекоми и мухал Sipo-дюбели за 
открито.

Пазещи околната среда
Всички дюбели DOMINO произлизат  
от продължително стопанисван горски  
масив.Дюбелите от бук носят печата  
за качество на Pan European Forest 
Council (PEFC).

Пасват перфектно 
При нужда дюбел фрезите DOMINO напас-
ват прецизно отворите към дадения дю-
бел. Специалната геометрия на дюбелите 
се грижи за перфектното им пасване.

Приложение Диаметър DF 500 DF 700

 

Ø 4 мм

  

 Ø 5 мм   

 Ø 6 мм   

 

Ø 8 мм

  

 Ø 8 мм   

 Ø 10 мм   

 

Ø 12 мм

  

 

Ø 14 мм

  

 

сглобяване  
на покрив
Ø 6 мм

 

Стабилни сглобки за всяка ситуация

Системата DOMINO предоставя точния дюбел за всяко  
приложение: Благодарение на различните големини, двата 
вида дърво за вътре и вън, както и на индивидуално напасва-
емите пръчки за дюбели, пред тази система няма почти ни-
какви граници: от свързване на плоскости, рамки и корпуси 
до сглобяването на мебели,стелажи и врати. 

подходящ за инструмент

неподходящ
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