
novotegra side-fix – system zaciskowy jednopoziomowy z montowanymi pionowo modułami

Dach kryty dachówką | system zaciskowy 
novotegra side-fix

Wkręć, kliknij, gotowe!
Nasze nowe haki dachowe z serii Novotegra side-fix można łatwo i
szybko zainstalować na dachach z dachówkami ceramicznymi.
Właściwości takie jak stabilność i elastyczność w użyciu, są dla 
nas oczywistością i nie powinno ich zabraknąć.
Kształt haka dachowego umożliwia bezpieczny montażnawet przy
dużych pokryciach dachówek do ok. 11 cm. W połączeniu z nową
szyną C-N jest to idealny system mocowania dla twoich projektów 
na dachach krytych dachówką. Szyna C-N łączy zalety naszych
sprawdzonych już szyn montażowych – mianowicie boczne
połączenie z hakiem dachowym z regulacją wysokości jak i
wykorzystanie szyny jako kanał kablowy.
Przez wewnętrzny łącznik w komorze Szyny C-N nie musimy
uwzględniać położenia haków dachowych lub klem do modułów. 
Do ładnego wykończenia szyn C-N na krawędzi, dodajemy nasze 
czarne zaślepki, które są umieszczone nad końcem szyny. Do 
mocowania samych modułów używamy naszych standardowych 
Klem do szyny C, w kolorze srebrnym lub czarnym.
Bez względu na to, czy moduły montowane są w jednej warstwie,
pionowo lub poziomo - z naszym systemem mocowania polegasz
na wysokiej jakości i bezpieczeństwie.

Pozycja haku na krokwi Łącznik szyny C-N 37 Zaślepka szyny C-N z klemą końcową

Zalety
• Szybki montaż haka dachowego przez 

kliknięcie

• Hak dachowy do dużego pokrycia 
dachówek do ok. 11 cm

• Szyna C-N może być używana jako kanał 
kablowy

• Łatwe połączenie od boku

• Wewnętrzny łącznik złącze dla 
maksymalnej swobody

• Łatwy w montażu dzięki wstępnie 
zmontowanym komponentom

• sprawdzona technologia mocowania z 
funkcją blokowania dla uproszczenia 
montażu

• Wysoka jakość produkcji i trwałość

• Łatwe projektowanie zgodnie z 
normamiEurocode w narzędziu 
internetowym Solar-Planit



System zaciskowy 

Już widziałeś?

Zajrzyj na kanał novotegra na YouTube.
Tutaj znajdziesz pomocne w montażu 

instruktaże.
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Śruby mocujące

klema srodkowa lub
koncowa
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