
GRIPPLE
Експерти в решенията за окачване на 
HVAC, M&E модули, осветление, 
акустика, табели, външна реклама и 
други.



ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА GRIPPLE

 Пестите време за монтаж: 
Пестите до 85% от време за монтаж когато изберете комплектите на GRIPPLE спрямо конвенционалните методи. Не само 
инсталацията е по бърза ами и подготвителната работа преди инсталацията.

 Сигурни и Екологични:
Една кутия от нашите крепежни елементи HF Xpress No.2 тежи само 8кг а стандартните крепежни елементи за същия монтаж 
тежи 150кг. Намалява се престоя на високи места.

 По малко Въглеродни емисии:
При изработката на 1м въже спрямо стандартна шпилка се използва 1.2кг по малко въглероден диоксид. Което е равно на 
95% по малко въглероден диоксид спрямо стандартните методи.

 Естетични:
Окачвачите на Gripple са много по леки и почти незабележими сравнение с стандартните окачвачи. От 2мм въже до 
8мм шпилка има голяма забележима разлика. Много удобни и приложими са за големи търговски магазини. Също 
така се предлага и черна серия която е много подходяща за помещение с черен таван, кина, театри и тн.



GRIPPLE FAST TRAK

 Gripple Fast Trak е решение за бързо монтиране на трапецова скоба 

за електрически и тръбни магистрали. Премахвайки интензивната 

работа на място, свързана с традиционните системи за окачване, Fast 

Trak е предварително произведено решение извън площадката, което 

значително опростява инсталирането на кабелна магистрала в 

приложенията за сградни услуги. Ние сме пионер в решения който 

спестяват време  и работа и които ускоряват сроковете за доставка на 

проекти. С пускането на Fast Trak, осигурява пълна гъвкавост на 

колекторите. Следващата стъпка в иновациите на Gripple е Fast Trak 

което осигурява значителни подобрения на разходите и икономии на 

труда, по-малко въглеродни емисии и увеличава безопасността.

 Основен елемент на системата е нейното лесно регулиране.

Конзолата може да се придвижва нагоре и надолу по трасето, без да

е необходимо да се използват инструменти. Всяка система за конзоли

и релси може да понесе максималното тегло от 180 кг с коефициент

на безопасност 3: 1, като гарантира, че системата осигурява цялата

здравина на традиционната система от шпилки, с допълнителна

гъвкавост и лекота на използване при инсталиране на електрически

или леки тръбни системи

 Специално проектиран за проекти, при които таванното 

пространство е ограничено, Fast Trak осигурява значителни 

предимства със своя предварително произведен късометражен 

елемент. Системата може да бъде многоетажна, за да позволи 

ефективно използване на пространството за допълнителни услуги, 

което го прави идеално решение за жилищни сгради и сгради, 

изискващи оптимизирано използване на вътрешното пространство. 

Преди инсталирането, той осигурява допълнителното предимство, 

че лесно се съхранява и обработва на място. Продуктът се доставя 

в компактна, ергономична опаковка с интегрирана дръжка, което 

го прави лесно транспортируемо.



РЕШЕНИЯ ЗА ТРЪБНИ ИНСTAЛАЦИИ GRIPPLE

Universal Clamp –
Waste Water

Universal 
Bracket Clamp

Wall Bracket

CRUPHEN

LPB Kit

CRUFLEX

PB Kit UniGrip -
QT

Fast Trak

QT Universal 
Clamp

QT Compact 
Clamp



РЕШЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ 

GRIPPLE

CTI Kit

C-Clip

UniGrip - QT

HF Express

Fast Trak

UniGrip - Calibra

UniGrip – Central Exit

Trapeze TPZGR

Trapeze TPZPL

UniGrip -Y-Fit



РЕШЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ 

GRIPPLE

Бързина

До 6 пъти по-бърза инсталация

Сигурност

Всички необходими сертификати

Универсални

Голямо разнообразие от 

накрайници и механизми

Елементарност

Вградените бутони позволяват 

прецизно регулиране 



РЕШЕНИЯ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕGRIPPLE

Standard Hanger 

Express 

C-Clip 
Catenary Kit 

Angel 



РЕШЕНИЯ ЗА РЕКЛАМА,ДИЗАЙН,АКУСТИКАGRIPPLE

Angel 

Angel 

Signage 

Rail 

Standard 

Hanger 
Express 



Стандартен механизъм (HF)

Използва се за окачване на ОВК, тръбопроводи и 

електрически магистрали с различни накрайници 

• Идеален за бързо окачване на кабелни 

инсталации, тръбопроводи,климатични тела и 

осветление

• До 6 пъти по бързо окачване спрямо 

конвенционалните методи.

• Универсален и лесен за ползване

• Здрав, сигурен и одобрен от стройтелите

• Естетичен, дискретен и лек

Бърз Механизъм (XP)

Решение за бързо окачване на различни видове услуги, 

проектирани с без ключов механизъм

• Еспрес № 1 е идеален за рекламa, магазинно 

обзвеждане, осветление и други леки телa

• Експрес № 2 е идеален за механични и електрически 

приложения

• Безключов реглаж 

• Ергономичните бутони позволяват бързо регулиране

• Дискретен и естетичен дизайн

Предлага се в размери 

№ 3 - № 5 

Предлага се в 

размери № 1 - № 2 



Unigrip

Следващото поколение продукти за 

окачване на въжета, предназначени за 

бързо окачване на кабелни трасета, 

тръбопроводи, въздуховоди, ОВК системи и 

модули, включително многоетажни 

инсталации.

• до 6 пъти по-бързо от традиционните 

системи за окачване

• могат да бъдат предварително 

инсталирани, за да се канализират, 

като се използва предварително 

монтирана шайба / гайка или се 

използва време за намаляване на 

времето за смяна, работещо на 

височина

• Ергономично проектираният бутон за 

освобождаване позволява лесно

регулиране

• бутонът действа като заключващ винт и 

индикаторът ясно показва, че 

проводникът е заключен в положение за 

максимална сигурност

• максимален капацитет за натоварване 

до 250 кг с SWL 5: 1



Angel окачвачи

Проектиран за окачване на архитектурно 

осветление, знаци, акустични прегради и 

инсталации, където естетиката е от голямо 

значение.

• Лесно настройване с една ръка

• Съвременен дизайн за допълване на 

цялостната визия

• Широка гама от крайни фиксиращи 

елементи, позволяващи монтаж в повечето 

местоположения

• Използва 1,5 мм въже, за да направи 

окачването възможно най-дискретно

Y-Fit Signage 

Hook 

Swivel Disc 

Side Exit 

Male 

Side Exit 

Female 

Signage Rail 

Central 

Exit 

No. 1 

15 kg 



Butterfly Trapeze

Идеален за бързо окачване на 

правоъгълни канали и други приложения за 

ОВК

• Просто вертикално регулиране с 

помощта на интегралния щифт

• Разпръсква товара между четири 

фиксиращи точки

• Гумената подложка предотвратява 

изтичането на въздух и намалява 

вибрациите

• Съответства на DW144 клад D

Duct Trapeze

Идеален за бързо окачване на правоъгълни 

канали и други приложения за ОВК

• Подходящ за тръби от стомана с размери 

0,6-1,5 мм

--------------------------------------

Available in size 

No. 2 = 45kg



Универсална скоба за тръби
Универсалната скоба е конструирана за окачване всички видове 

тръбопроводи и тръбопроводи в рамките на механични и водопроводни 

услуги.

• Подходяща за всички размери на тръбите от ø 15 mm до ø 104 mm 

• Заменя повече от 11 различни размери на скоби

• Обвивката на тръбата е предварително монтирана на въжето и 

предотвратява корозия

• Подобрена изолация срещу вибрации

• Лесно съхранение на място, намалява загубите

• Опростява процеса на строене

МАКС - 45 kg 



CATENARY 

• Комплектът "Catenary" е визуално дискретно решение за окачване, проектирано 

специално за инсталации между 2 точки или други приложения за закрепване.

Предлага се в 2 опции "лекотоварни" и "тежки".

• Лекотоварният 3 mm въже е идеален за окачване на леки електрически услуги, 

осветление, тръбопроводи и сигнализация - до 30 кг за период   

• Тежкотоварният с 6 mm въже е идеално решение за окачване на M & E или ОВК

услуги или където е необходима дълга мрежа - до 100 кг за период

• Комплекти готови за употреба, включени поцинковани телени въжета, нарязани на 

дължини по поръчка, ключ за заключване и ключ за освобождаване

• Бърза инсталация, намаляваща времето, прекарана на височина

• Заключващият механизм в крепежния елемент Gripple предотвратява динамични 

движения

• Дискретни

• Лесно опъване с помощта на инструмента за опъване на въжета Gripple (само за 

6 мм)



Изготвил презентацията:  Чавдар Ташев

При въпроси може да ме потърсите на : 0886 909 057

или на e-mail: gripple@mmc.bg


