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Mocowanie elementów w podłożach betonowych

Mocowanie elementów w podłożach murowych

Mocowanie izolacji i hydroizolacji na dachach płaskich

Mocowanie izolacji termicznych na fasadach 
w systemach ETICS

Wklejanie prętów zbrojeniowych w technice żelbetu

która umożliwia wykonywanie obliczeń projektowych do realiza-
cji niezbędnych zamocowań różnego typu elementów w budow-
nictwie z wykorzystaniem produktów marki Rawlplug. 

Poszczególne moduły programu dedykowane są konkretnym 
segmentom prac wykonawczych. Każdy z nich pozwala na wyko-
nanie obliczeń w czasie rzeczywistym, dając użytkownikowi nie-
ograniczone możliwości dostosowania zamocowań i elementów 
mocowanych do realnych potrzeb w danym momencie. 

Co więcej, moduły tematyczne programu zawierają elementy 
montażowe dobrane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb 
wynikających z różnych zastosowań spotykanych na inwesty-
cjach budowlanych.

Rawlplug EasyFix
to nowatorska aplikacja
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Autorskie narzędzie

Zgodnie z EAD, ETAG i Eurocode

Nowatorskie rozwiązania

Odpowiedź na potrzeby 
profesjonalistów z branży

opracowanym przez wyspecjalizowany zespół ekspertów, którzy 
na co dzień blisko współpracują z branżowymi profesjonalistami, 
obserwując ich pracę i śledząc oczekiwania. EasyFix jest efektem 
wspólnych rozmów o potrzebach osobistych i biznesowych naszych 
klientów, o ich doświadczeniach i rozwiązaniach, jakich poszukują.

Co więcej, Rawlplug EasyFix tworzony jest w oparciu o najnowsze 
wytyczne do projektowania, zgodne z EAD, ETAG i Eurocode, za-
pewniając wyliczeniom zgodność z normami, precyzję i najwyższą 
użyteczność. 

Ważne jest również to, że program jest na bieżąco aktualizowany 
i udoskonalany, z uwzględnieniem zarówno zmian w przepisach, 
najnowszych wyników badań produktów Rawlplug, jak 
i obowiązujących trendów rynkowych.

To właśnie dlatego EasyFix w komplementarny sposób 
odpowiada rzeczywistym potrzebom architektów, konstruktorów 
i wykonawców.

Rawlplug EasyFix
jest narzędziem autorskim



Dla kogo jest przeznaczony?

Rawlplug EasyFix



07

Aby tworzyć projekty obiektów z wykorzystaniem nieza-
wodnych zamocowań, bez względu na rodzaj i skalę inwestycji.

Funkcjonalność i wygoda to podsumowanie korzyści 
wynikających z użytkowania aplikacji EasyFix. Warto poznać 
te kluczowe. Po pierwsze - poszczególne moduły EasyFix za-
wierają kompletne informacje, które oparte są na aktualnych 
wytycznych przeznaczonych dla danego rozwiązania. Po drugie 
- interfejs wejściowy jest czytelny, przejrzysty i bardzo intuicyj-
ny w zastosowaniu. Po trzecie – wyniki wyświetlane są w czasie 
rzeczywistym co oznacza, że po każdej zmianie danych wejścio-
wych otrzymujemy natychmiastowy efekt potrzebnych nam 
wyliczeń. Po czwarte – zestaw typowych, ale również specyficz-
nych filtrów pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania. 
Po piąte - dzięki dodatkowym funkcjom możliwa jest również 
optymalizacja elementów mocowanych już we wstępnym eta-
pie projektowania. Po szóste – w aplikacji jest możliwość wybo-
ru z pełnej bazy modeli i rysunków technicznych BIM oraz CAD 
dostępnych w oprogramowaniu BIM Rawlplug, dzięki czemu 
programy te są względem siebie komplementarne.

Po co?

Dlaczego?

KONSTRUKTORÓW

ARCHITEKTÓW

WYKONAWCÓW

Rawlplug EasyFix jest przeznaczony  
do profesjonalnego użytkowania przez:



Jaki zakres działań obejmuje?

Rawlplug EasyFix
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ZAKRES DZIAŁAŃ 
PROJEKTOWYCH

TYP MODUŁU
ZGODNOŚĆ FUNKCJONALNOŚCI MODUŁÓW  

Z WYTYCZNYMI

projektowanie  
zamocowań w podłożach 
betonowych

Moduł BETON
Służą do tego dwa moduły obliczeniowe, w których 
obliczenia wykonywane są w oparciu o wytyczne ETAG 001 
załącznik C, Raport Techniczny EOTA TR 029, ETAG 020 dla 
podłoży betonowych oraz nową normę projektową  
EN 992-4 i Raport Techniczny EOTA TR 055. 

Moduł  
BALUSTRADA

projektowanie wklejania 
prętów zbrojeniowych 
w podłożach betonowych

Moduł ZBROJENIE

Tej kategorii dedykowany jest moduł, który pozwala na 
określenie wymaganej obliczeniowej długości zakotwienia 
prętów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych 
w oparciu o wytyczne zawarte w EN 1992-1-1 oraz Raport 
Techniczny TR 023.

projektowanie zamoco-
wań z uwzględnieniem 
obciążeń wiatrowych

Moduł DACHY
Służą do tego dwa moduły obliczeniowe, w których 
obliczenia wykonywane są w oparciu o europejską normę 
wiatrową EN 1991-1-4 oraz rosyjską normę wiatrową 
СП 20.13330.2011. W obliczeniach wykorzystywane są 
również dane zgodne z ETAG 006 i ETAG 014.

Moduł FASADY

Aplikacja Rawlplug EasyFix  
obejmuje 3 nadrzędne zakresy działań:

Do realizacji wyliczeń w poszczególnych zakresach służą, specjalistyczne moduły 
dedykowane poszczególnym segmentom prac wykonawczych. Każdy z nich posiada 
konkretne cechy, które pozwalają na realizację szybkich, precyzyjnych i użytecznych 
wyliczeń z uwzględnieniem specyfiki danego zakresu prac.

Projektowanie  
zamocowań w podłożach 
betonowych.

1.

Projektowanie  
wklejania prętów zbro-
jeniowych w podłożach 
betonowych.

2.

Projektowanie  
zamocowań z uwzględ-
nieniem obciążeń 
wiatrowych.

3.
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Moduł BETON

Filtry i funkcje optymalizacji dają możliwość prostego 
i szybkiego sposobu dobrania odpowiedniego rodzaju 
i rozmiaru mocowania.

Moduł pozwala również na obliczenie niezbędnej grubości 
płyty.

Dostępny szeroki zakres możliwości rozmieszczenia łączników 
na elemencie mocowanym.

Opcja zastosowania autorskiej metody REDM (Rawlplug 
Engineering Design Method) opartej na wieloletnich 
doświadczeniach inżynierów firmy RAWLPLUG i wytycznych 
europejskich. Dzięki temu istnieje możliwość projektowania 
bardziej złożonych układów kotwienia.

Możliwość wprowadzania obciążeń obliczeniowych, obciążeń 
charakterystycznych ze współczynnikami bezpieczeństwa 
charakterystycznymi dla danego regionu, obciążeń 
sejsmicznych i ogniowych.
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Moduł BALUSTRADA

Projektowanie oparte o wytyczne  
modułu PŁYTA.

Schematy dopasowane do układów stosowa-
nych przy montażu barier bezpieczeństwa.

Uproszczony model wprowadzania obciążeń.

Wytyczne normy EN 1991-1-1 do przyjmowa-
nia obciążeń.

Projektowanie zamocowań w podłożach 
betonowych.
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Moduł ZBROJENIE

Szereg różnych kombinacji ułożenia elementów istniejącego 
i nowego zbrojenia, w zależności od potrzeb użytkownika.

Możliwość zdefiniowania istniejącego zbrojenia.

Obliczanie sił wewnętrznych w przekrojach prętów istnieją-
cych i nowych prętów wklejanych.

Możliwość zastosowania metody REDM (Rawlplug Engineer-
ing Design Method) opartej na wieloletnich doświadczeniach 
inżynierów firmy RAWLPLUG i wytycznych europejskich. Dzięki 
temu istnieje możliwość projektowania bardziej złożonych 
układów kotwienia.

Możliwość wprowadzania obciążeń na pojedynczy pręt, na 
przekrój poprzeczny konstrukcji lub obliczenia maksymalnych sił 
przenoszonych przez połączenie z uwagi na wytrzymałość stali.

Szeroki zakres istniejących rodzajów stali i betonów oraz moż-
liwość definiowania własnych danych użytkownika.

Projektowanie wklejania prętów zbrojeniowych w podłożach 
betonowych.
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Moduł DACHY

Projektowanie zamocowań w podłożach  
betonowych, stalowych i drewnianych.

Filtry i funkcje optymalizacji dają możliwość prostego i szybkiego 
sposobu dobrania odpowiedniego rodzaju i rozmiaru mocowania.

Możliwość wprowadzenia dowolnego kształtu obiektu.

Możliwość uwzględnienia skoku blachy trapezowej w celu 
optymalizacji łączników.

Możliwość dokładnego projektowania spadków i kontrspadków 
na powierzchni dachu oraz grubości izolacji, co pozwala na naj-
bardziej optymalny dobór długości i rodzaju łączników.

Obliczenia bazują na normach wiatrowych, badaniach łączników 
zgodnych z ETAG 006 oraz na badaniach wiatrowych łączników 
z membranami wiodących producentów membran.

Możliwość wyboru stref wiatrowych i kategorii terenu na 
podstawie załączonych map wielu krajów europejskich.
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Moduł FASADY

Projektowanie zamocowań w podłożach betonowych, 
murowych, stalowych i drewnianych. 

Filtry i funkcje optymalizacji dają możliwość prostego 
i szybkiego sposobu dobrania odpowiedniego rodzaju 
i rozmiaru mocowania.

Uproszczony model wprowadzania kształtów budynku.

Możliwość wyłączenia powierzchni otworów okiennych 
z obliczeń, jak również wybranych ścian w całości.

Obliczenia bazują na normach wiatrowych, badaniach 
łączników zgodnych z ETAG 014 oraz na badaniach 
łączników w systemach ETICS wiodących producentów 
systemów izolacji ścian metodą lekką mokrą.

Możliwość wyboru stref wiatrowych i kategorii terenu 
na podstawie załączonych map.

Projektowanie zamocowań z uwzględnieniem obciążeń 
wiatrowych.
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Instrukcja użytkowania Rawlplug EasyFix 
dla poszczególnych modułów jest dostępna:

w zakładce Usługi/Narzędzia dla projektantów 
dedykowanej aplikacji.

A. w serwisie rawlplug.com 

odpowiednio dla każdego modułu. Instrukcja 
korzystania w precyzyjny sposób opisuje po 
pierwsze - precyzyjne podsumowanie wszystkich 
funkcjonalności w poszczególnych zakładkach, 
a po drugie - ich bardzo czytelną prezentację na 
rzeczywistych widokach dostępnych w aplikacji 
wraz z powiązaniem z wynikami obliczeń 
pojawiającymi się na ekranie.

B. bezpośrednio w programie



W jaki sposób można uzyskać 
dostęp do oprogramowania?

Rawlplug EasyFix
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Zainstalowany program automatycznie sprawdza 
zarówno dostępne aktualizacje modułów, jak 
i baz danych. Jedyny warunek to dostęp do 
internetu i akceptacja warunków aktualizacji przez 
użytkownika.

2. Aktualizacja oprogramowania

Dwie drogi dostępu do oprogramowania:

Program Easyfix firmy RAWLPLUG jest bezpłatną 
aplikacją, dostępną dla każdego, kto na co 
dzień projektuje obiekty budowlane z użyciem 
profesjonalnych zamocowań. Aby mieć dostęp 
do programu, wystarczy pobrać go ze strony 
internetowej rawlplug.com w zakładce Usługi/
Narzędzia dla projektantów lub za pośrednictwem 
tradycyjnych nośników danych u przedstawicieli 
terenowych, którzy reprezentują markę Rawlplug.
Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji 
oprogramowania, wystarczy zarejestrować się na 
stronie rawlplug.com. W odpowiedzi na rejestrację 
otrzymasz czytelną instrukcję aktywacyjną, która 
pozwoli Ci na dostęp do kompletnego narzędzia 
EasyFix PRO.

1. Instalacja aplikacji EasyFix



Poznaj konkretne korzyści

Rawlplug EasyFix
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Korzyści z programu Rawlplug EasyFix:

 1. Intuicyjny w obsłudze interfejs graficzny

 2. Szybkie i łatwe wprowadzanie danych wejściowych

 3. Podgląd wyników obliczeń po każdej zmianie parametrów

 4. Bezpośredni wydruk wyników dla wybranego modelu

 5. Możliwość pobrania rysunków DWG, aprobat i kart 
technicznych produktów Rawlplug

 6. Automatyczna aktualizacja programu online

 7. Możliwość wyliczania kotew wklejanych i mechanicznych  
w podłożach betonowych

 8. Wybór wielu różnych kształtów elementów mocowanych

 9. Szeroki zakres rozmieszczenia łączników na elemencie 
mocowanym

 10. Możliwość doboru łączników do szerokiego zakresu 
podłoży murowanych

 11. Uwzględnianie obciążeń wiatrowych w zależności od 
położenia obiektu

 12. Wybór wartości charakterystycznych lub projektowych 
dla wprowadzanych obciążeń

 13. Możliwość podglądu procentowego wykorzystania 
nośności całej grupy lub indywidualnego obciążenia 
poszczególnych łączników

 14. Filtrowanie wyników poprzez grupę łączników,  
materiał, średnicę lub rodzaj

 15. Możliwość wykonania obliczeń w specyficznych 
zastosowaniach
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Rawlplug EasyFix w jednym miejscu pozwala na 
wykorzystanie wielu wariantów i schematów 
obliczeniowych do stosowania w różnych etapach 
projektowania od fundamentu po sam dach.

2. Wygodna kompleksowość

Obliczenia uwzględniają nawet najbardziej specy-
ficzne potrzeby projektowe, a zakres funkcjonal-
ności odpowiada rzeczywistym czynnościom wy-
konywanym przez profesjonalistów: architektów, 
konstruktorów i wykonawców.

3. Użyteczna funkcjonalność

W Rawlplug EasFix zastosowane są nowoczesne 
i innowacyjne – oparte na autorskich rozwiązaniach  
– metody do precyzyjnych obliczeń, z uwzględnie-
niem praktycznych potrzeb, obowiązujących przepi-
sów, najnowszych wyników badań nad produktami 
oraz specjalistycznej wiedzy i doświadczeniach 
inżynierów Rawlplug.

1. Pewna nowoczesność



Pobierz i korzystaj

Rawlplug EasyFix
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Pobierz program ze strony 
www.rawlplug.com

rawlplug.com/pl/uslugi/narzedzia-dla-projektantow/easyfix-calculation-software

Pomoc techniczna

Doradztwo techniczne

Pomoc w projektowaniu 
zamocowań

Testy wytrzymałości

Technical FAQ

Narzędzia dla projektantów

BIM Rawlplug

EasyFix - aplikacja do 
projektowania zamocowań

Biblioteka Techniczna 
Rawlplug

Selektor produktów

Aktualności i referencje

Obiekty referencyjne

Aktualności

Rawlplug Academy

Centrum szkoleniowe

Katalogi i ulotki

Filmy instruktażowe

Dzielenie się wiedzą

System ekspozycji  
produktów

Elementy systemu 
ekspozycji  
produktów

Etykietowanie

Opakowania

Produkty   Usługi   Zrównoważony rozwój   Kontakt  
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Moduł  
BETON

Moduł 
BALUSTRADA

Moduł 
ZBROJENIE

Moduł  
FASADY

Moduł  
DACHY

1. Podstawa

2. Kotwy

3. Podłoże

4. Obciążenia

5. Wyniki

6. Szczegóły 
projektu

7. Dokumenty

1. Podstawa
2. Kotwy
3. Podłoże
4. Obciążenia
5. Wyniki
6. Szczegóły 

projektu
7. Dokumenty

1. Istniejąca 
konstrukcja

2. Nowa 
konstrukcja

3. Obciążenia
4. Wyniki

1. Lokalizacja
2. Budynek
3. Izolacja
4. Łączniki
5. Szczegóły 

projektu

1. Szczegóły 
projektu

2. Lokalizacja
3. Parametry 

budynku
4. Obrys dachu
5. Spadki
6. Parametry 

dachu

 

Zakładki w poszczególnych
modułach EasyFix:



www.rawlplug.com


