
ALLEV dübel-vida, 
alçı levha sistemlerinin
yapımında galvanizli 
profilleri döşeme, tavan 
ve duvara sabitlemede 
kullanılan plastik 
dübel ile pul başlı 
vida setidir.

ALLEV akıllı ve ALLEV
yivli dübel, alçı levha 
bölme ve giydirme duvar 
uygulamaları üzerine 
tablo, raf, dolap, 
radyatör vb. nesnelerin 
sabitlenmesinde
kullanılan özel dübellerdir.

ALLEV yaylı dübel, 
alçı levha asma tavan 
uygulamaları üzerine 
avize vb. nesnelerin 
sabitlenmesinde kullanılan
özel bir dübeldir.

ALLEV çelik dübel, 
asma tavan sistemlerinin
yapımında kullanılan 
yüksek dayanımlı 
dübeldir.

dübel



KULLANIMI ÖZELLİKLER
ALLEV dübel-vida, 
alçı levha bölme duvar, 
giydirme duvar ve 
asma tavan yapımında,

ALLEV akıllı dübel, 
ALLEV yivli dübel ve 
ALLEV yaylı dübel, 
gerek alçı levha sistem 
uygulamaları sürerken 
gerekse uygulama 
tamamlanıp ortam 
kullanıma açıldıktan 
sonra tablo, raf, 
radyatör vb. nesnelerin 
sabitlenmesinde 
kullanılır.

ALLEV çelik dübel, 
alçı levha asma tavan 
yapımında, 

UYGULAMA

ALLEV dübel-vida, 
galvanizli profilleri 
döşemelere, tavanlara, 
duvarlara sabitlemede 
kullanılır.

ALLEV çelik dübel, 
mevcut döşemeye 
sabitlenerek uygulanır.

ALLEV dübel-vida, 
8 mm plastik dübel
ve 45 mm pul başlı
vidadan oluşmaktadır.

ALLEV çelik dübel, 6x45 
vida, kovan, L-demir ve 
somundan oluşur.
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ALLEV akıllı dübel
(Dayanım - 12,5 mm alçı levhada)

UYGULAMA

  
     

ALLEV yivli dübel

UYGULAMA

 

 

  

 

 

 

 

Önerilen yük

Çekme (Tavan)

Kesme (Duvar)

12 kg

28 kg

Kopma yükü

60 kg

140 kg

 

 

  

 

 

 

 

Önerilen yük

Çekme (Tavan)

Kesme (Duvar)

6,5 kg

18 kg

Kopma yükü

40 kg

90 kg

(Dayanım - 12,5 mm alçı levhada)
  

     

ALLEV yaylı dübel
Dayanım - 12,5 mm alçı levhada

 

 

 

 Önerilen yük

Çekme (Tavan)

Kesme (Duvar)

8 kg

8 kg

Kopma yükü

40 kg

40 kg

UYGULAMA

ALLEV dübel Teknik Özellikler

dübel        -          vida

dübel        -          vida

Vida  Boyu                                              -                     45 mm                        45mm                                   -                                        -                                               -                

Birim ağırlık (gr/adet)                            1                          5                                20                                    15                                       7                                             20            

Çap                                                     8 mm                 4,8 mm                        6 mm

Kafa Çapı                                                -                     11 mm                           M6

Renk / Kaplama Tipi                           Beyaz                  Janjan                         Janjan                               Çinko                                 Çinko                              Çinko (sarı pasive)

çelik dübel

çelik dübel

yivli dübel

yivli dübel

yaylı dübel

yaylı dübel

akıllı dübel

akıllı dübel

Ambalaj

Ambalaj ağırlığı (gr/kutu)                                   600                                         2000                                  160                                    80                                           210

Kutudaki dübel sayısı                               100 takım/kutu                          100 adet/kutu                                                               10 adet/paket                        10 paket/kutu                 

Firmamız,
ürün özelliklerini gerekli 
gördüğünde değiştirme 
hakkını saklı tutar.

1. Cadde, Sincap Sokak No: 12 Büyüksanayi 06060 Ankara
Tel:(90) 312 303 49 49 Faks:(90) 312 341 25 69 
www.dalsan.com.tr
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