
Unul pentru toți și unul pentru tot  
– se naște o legendă

Fixările ușoare reprezintă o categorie foarte specială în 
portofoliul de produse Rawlplug. La urma urmei, a fost 
invenția inițial discretă a primului diblu de perete din 
lume care a marcat începutul istoriei companiei noastre 
– cu mai mult de 100 de ani în urmă. Iar UNO, diblul 
nostru universal pentru ancorări în toate substraturile, 
are un loc special printre zecile de dibluri diverse pe care 
le-am proiectat până în prezent. Cum se face că această 
fixare a rămas în uz timp de 100 de ani, timp în care piața 
construcțiilor a evoluat, în ciuda faptului că designul său 
a fost doar puțin modificat? Cum se face că un design 
aparent atât de simplu, și totuși atât de sofisticat și 
inovator în detaliu, este încă folosit în mod constant de 
la Quebec la Moscova, de la Londra la Johannesburg? 
Și cum se face că, statistic, 9 dibluri de la Rawlplug sunt 
utilizate în fiecare secundă în întreaga lume? Având 
în vedere lista lungă de caracteristici și avantaje ale 
diblului UNO, răspunsurile la aceste întrebări par destul 
de evidente. Practic, din momentul în care acest diblu 
universal a devenit disponibil pe piață, a fost invariabil 

Rawlplug și inovația – aceste două cuvinte 
au fost indisolubil legate de la începuturile 
brandului Rawlplug. Foarte multe dintre 
realizările mărcii au reprezentat o premieră: 
primul diblu de perete, primul ciocan 
rotopercutor, prima ancoră mecanică și multe 
altele – invenții  realizate mereu înaintea 
vremurilor lor. Mândri de această tradiție, am 
continuat să o cultivăm până în zilele noastre, 
dezvoltând soluții noi sau îmbunătățindu-le pe 
cele existente pentru a se adapta la cerințele și 
nevoile industriei care se află într-o permanentă 
schimbare. Pe scurt, Rawlplug creează fixări și 
elemente de fixare unice, iar cea mai recentă 
versiune a unuia dintre cele mai populare 
dintre diblurile noastre, Timber UNO, nu face 
excepție. Și acum, în noul duet proiectat de UNO 
și Timber UNO, ambele își completează reciproc 
avantajele, împreună formând un cuplu perfect.

Primul diblu din lume 
realizat în proporție 
de 70% din lemn

Diblul Timber Uno - universal, 
fiabil, ecologic
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uzate, neregulate și chiar realizate necorespunzător. 
Designul unic face ca diblul să se expandeze în substrat 
la intrare, spre deosebire de majoritatea soluțiilor de 
fixare obișnuite, care se expandează din partea inferioară 
a găurii. Acest lucru vă permite să fixați diblul sigur și 
ferm chiar și în materialele slabe. Geometria excepțională 
garantează maximum de expandare și aderență la 
substrat, făcând Timber UNO o soluție sigură pentru 
toate substraturile și aplicațiile, în timp ce aripioarele 
inovatoare anti-rotație ale manșonului îl împiedică să 
se rotească în timpul instalării, ceea ce permite acestor 
elemente de fixare să se comporte excepțional de bine în 
găuri instabile sau foarte uzate.

Perfect?   Niciodată nu este prea mult!

Designul unic al diblurilor din familia UNO este completat 
de detalii precum vârful rotunjit și robust, care facilitează 
introducerea fixării în orificiu, lungimea mică, mulțumită 
căreia instalarea, chiar și în pereți subțiri de gips-carton, 
nu mai reprezintă o provocare și care va fi deosebit de 
apreciată de consumatorii care folosesc UNO în clădirile 
mari cu panouri), precum și flanșa specială a diblului 
care împiedică alunecarea în găurile mai mari. Dacă 
luați în considerare și faptul că diblul se potrivește cu 
șuruburi de diferite diametre rezultă că Rawlplug a creat 
o soluție de fixare care se va dovedi de succes practic în 
orice aplicație, de la cele mai obișnuite până la cele mai 
complicate. Este cel mai probabil pentru combinația 
unică de natură universală și specializare, versatilitate 
și siguranță, inovație și simplitate, care a făcut din UNO 
un lider incontestabil al vânzărilor în categoria de fixări 
ușoare timp de decenii, iar Timber UNO va urma cu 
siguranță pașii predecesorului.

unul dintre cele mai populare dispozitive de fixare, 
reprezentând  o soluție care răspunde perfect nevoilor 
diverse ale utilizatorilor – atât consumatori individuali 
care efectuează reparații la domiciliu, cât și profesioniști 
implicați în cele mai mari proiecte de construcție. Poate 
fi descris astfel succesul? Da, și este unul enorm. De asta 
Rawlplug nu se oprește niciodată, fiind mereu convinși 
că în spatele fiecărui succes se ascunde unul nou, și mai 
mare. Și de această dată vorbim despre cea mai recentă 
versiune a diblului nostru legendar – Timber UNO.

Dibluri pentru sarcini speciale

Cea mai recentă soluție din portofoliul Rawlplug este 
o combinație de fiabilitate recunoscută și un răspuns 
contemporan la noile cerințe. Rezistența este un cuvânt 
cheie care deschide multe uși în industria construcțiilor. 
Esența acestei noțiuni este că presupune și alte calități fără 
de care sectorul construcțiilor nu poate funcționa, precum 
siguranță, încredere și infailibilitate. Pentru ca fixarea 
obișnuită să asigure o rezistență mecanică suficientă, de 
obicei trebuie îndeplinite o serie de condiții, pornind de la 
un substrat specific până la pregătirea corespunzătoare 
a găurilor, respectiv la aplicarea conform standardelor. 
Diblurile UNO și, acum, și UNO Timber se numără printre 
foarte puținele soluții disponibile pe piață care pot fi 
instalate cu succes pe aproape orice substrat, chiar și pe 
cele vechi sau foarte uzate (cărămidă silico-calcaroasă 
plină, cărămidă cu goluri, cărămidă silico-calcaroasă cu 
goluri, gips-carton, precum și beton armat și nearmat), 
dar și în găuri care sunt departe de a fi realizate corect: 

Ce trebuie să știți despre  
diblul Timber UNO.

Geometria excepțională garantează 
maximum de expandare și aderență la 
substrat, făcând Timber UNO o soluție 
sigură pentru toate substraturile și 
aplicațiile

Flanșa specială a diblului  împiedică 
alunecarea în găură

Extrem de eficient în găurile neregulate 
și instabile datorită designului cu 
aripioare anti-rotație care împiedică 
rotirea manșonului în interiorul 
orificiului în timpul instalării

Amestecul inovator Timber UNO este 
pe măsură în ceea ce privește siguranța 
mediului. Această calitate îl face o 
alegere perfectă pentru proiectele de 
construcții ecologice

Capacitate de încărcare crescută 
datorită adaosului de lemn la 
materialul diblului

Designul unic face ca diblul să se 
expandeze în substrat la intrare și 
nu în  partea inferioară a găurii
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Inovație scrisă cu capital I

Din punct de vedere structural, Timber UNO nu diferă 
deloc de versiunea clasică și foarte apreciată. La urma 
urmei, cum poți îmbunătăți ceva ce este deja perfect? 
Cu toate acestea, acum este clar distinctiv datorită 
unei calități foarte speciale,manșonul noii versiuni fiind 
fabricat dintr-un amestec inovator și 100% original, din 
care 70% derivat din lemn. De ce un astfel de concept? 
Problemele contemporane ale ecologiei și schimbărilor 
climatice au încetat de mult să se limiteze la o gamă 
restrânsă de probleme discutate într-un cerc restrâns. 
Acum, sunt probleme pe care mase de oameni ce au 
legătură cu aproape toate sectoarele încearcă să le 
rezolve, inclusiv din industria construcțiilor. Nu numai 
profesioniștii în construcții, ci și consumatorii (proprietari 
de apartamente, dezvoltatori, chiriași de clădiri) acordă 
tot mai des atenție minimizării amprentei lor de carbon 
de durată. Până în prezent, cele mai comune materiale 
structurale utilizate la fabricarea manșoanelor pentru 
dibluri au fost diverse amestecuri de polipropilenă 
care, pe lângă avantajele lor (cum ar fi flexibilitatea, 
rezistența și durabilitatea), au un defect incontestabil: 
sunt derivate din arderea combustibililor în procese de 
degradare a mediului care sunt indispensabile pentru 
producerea materiei prime dorite. Întotdeauna un 
precursor, Rawlplug a pus următoarea întrebare: din 
moment ce putem produce ambalaje biodegradabile, 
este posibil să creăm și dibluri biodegradabile? Găsirea 
unui răspuns la această întrebare a fost doar o chestiune 
de timp și s-a dovedit a fi destul de surprinzător - da. 

Pregătirea tehnologică a materialelor pentru prelucrare 
independentă a fost invariabil unul dintre elementele 
succesului de pe piață al mărcii noastre și, de această 
dată, ne-a permis să realizăm o serie de teste și 
încercări care au condus la conceperea unei noutăți pe 
piață - diblul Timber UNO. Cu toate acestea, reducerea 
impactului negativ asupra mediului nu este singurul 
avantaj al acestui succesor al binecunoscutului diblu. 
S-a dovedit că, pe măsură ce volumul de umplutură 
adăugat amestecului crește, la fel crește și capacitatea 
de încărcare a diblului inovator, precum și alți parametri. 
De aici, combinația perfectă: noul Timber UNO oferă 
toate avantajele structurale ale predecesorului său, 
reduce semnificativ impactul negativ asupra mediului 
al industriei construcțiilor datorită biodegradabilității 
îmbunătățite și este, de asemenea, mai puternic și mai 
durabil. Vești fantastice, nu-i așa?

Mai mult decât o promisiune

“Pentru fiecare companie, luarea unei decizii deliberate 
și informate de a-și urma strategia de dezvoltare durabilă 
vine cu o mare responsabilitate. De ce este așa?         Pentru 
că, în acest demers, ei promit, de asemenea, că, oricare 
ar fi eforturile lor, vor implica întotdeauna grija pentru 
lumea înconjurătoare la multe niveluri diferite.
Pentru că, astfel, declară că fiecare dintre deciziile 
luate se va concentra nu numai pe propriul profit, ci și 
pe profitul părților interesate. Și, nu în ultimul rând, 
pentru că acest lucru le oferă încredere că își pot construi 
puterea nu doar acum, ci și în viitor.” Această declarație a 
CEO-ului Rawlplug, Radosław Koelner, poate fi găsită în 
prefața raportului de sustenabilitate al brandului publicat 
recent. Și Rawlplug, ca întotdeauna, nu se limitează doar 

Timber UNO este primul 
diblu de perete universal, 
realizat în proporție de 70% 
din lemn compozit! 

Din grijă pentru mediul înconjurător!
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la simple promisiuni, ci reprezintă o orientare autentică 
pe care marca o urmărește cu adevărat. O astfel de 
abordare responsabilă și informată a stabilit modelul de 
urmat al companie pentru viitorul cel mai apropiat – o 
cale marcată de prudență, grijă și perspectivă, care ne 
permite să avem grijă de ce suntem pe cale să lăsăm în 
urmă succesorilor noștri. Și să o facem acum. Obligația 
de a urma această cale ne-a inspirat spre noi inovații, 
astfel încât să putem aduce o calitate complet nouă în 
industria construcțiilor, fără a pierde nimic din calitatea 
trecută. Inovații precum Timber UNO.

Priorități diferite, soluții diferite

Când a extins familia de dibluri UNO cu noul Timber UNO, 
Rawlplug a luat o decizie importantă. Brandul a luat 
întotdeauna în considerare nevoile și cerințele clienților 
ca fiind cele mai importante premise fie pentru crearea 
de noi produse, fie pentru modificarea portofoliului de 
produse existent. Prin introducerea unei soluții atât de 
inovatoare precum diblul Timber UNO, Rawlplug le oferă 
consumatorilor posibilitatea de a alege, ținând cont de 
nevoile acestora, precum și de diferitele condiții în care 
sunt folosite produsele.
Diblul Timber UNO este o alternativă ecologică la 
legendarul diblu, fiind la fel de fiabil și de infailibil, 
dar mai sustenabil din punct de vedere ecologic și, 
pur și simplu, perfect pentru aplicații în care decizia 
clientului pentru specificul investiției sau a cererii pieței 
date necesită o abordare prietenoasă cu mediul. De 
asemenea, reprezintă o viziune a viitorului. În lumina 
schimbărilor climatice care progresează rapid, căutarea 

de opțiuni care să fie sigure pentru mediul înconjurător 
nu mai reprezintă o dorință, ci o necesitate. Pe de altă 
parte, acolo unde calculele costurilor necesită decizii 
orientate spre economie, consumatorul este încă liber să 
folosească soluția de fixare cunoscută de ani de zile, și 
anume clasicul diblu UNO, obținând calitatea familiară și 
invariabilă. Ceea ce contează cel mai mult din perspectiva 
clienților este că în cele din urmă au o opțiune, creată 
pentru ei de către Rawlplug, în timp ce decizia finală îi 
revine, evident în totalitate, consumatorului. 

Noua realitate

Procesul de planificare al noului produs este complex și 
necesită o precizie maximă, precum și o analiză a acțiunilor 
care trebuie întreprinse. Fiecare soluție nouă provine 
din cerințele din viața reală a industriei și din nevoile 
consumatorilor, oferind o combinație fără compromisuri 
a trăsăturilor care sunt considerate cele mai importante: 
siguranță, încredere și fiabilitate. Cu toate acestea, doar 
unele dintre inovațiile care își găsesc drumul pe piață vor 
schimba lumea prin setarea unor noi standarde, pentru 
a crea în curând o nouă realitate. De când și-a început 
activitatea, Rawlplug a ascultat întotdeauna cu atenție 
clienții, încercând să le ofere acestora produse care 
răspund cu exactitate cerințelor de care consumatorii 
se lovesc zilnic. Și, totuși, a existat întotdeauna ceva ce 
am adăugat la soluțiile noastre - ceva înaintea timpurilor, 
pentru a modela tendințele viitoare, chiar înainte ca 
acestea să poată fi recunoscute ca atare de industrie. 
Timber UNO este cel mai bun exemplu al acestei abordări 
– o combinație surprinzătoare, fantastică și inovatoare 
între ceea ce este de încredere și ceea ce este pur și 
simplu bun.

Versatil și fiabil!

5 x 24 mm Galben

Roșu

Maro

Albastru

Gri

6 x 28 mm 

7 x 30 mm 
8 x 32 mm 

10 x 36 mm 
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