
System wsuwany z mocowaniem bezpośrednim i pionowo zamontowanymi modułami

Dach kryty blachą trapezową | system wsuwany 
Profil krótki

Rozwiązanie kombinowane – szyna do montażu 

wsuwanego na  profilu krótkim
Niezależnie od orientacji modułu, poziomej czy pionowej, 
podkonstrukcję wykonuje się w ten sam sposób. W zależności  od 
wymaganych parametrów wentylacji dobieramy jeden z dwóch 
mostków  C24/C47  które montujemy za pomocą atestowanych 
blachowkrętów bezpośrednio do blachy trapezowej.
 Szynę do montażu wsuwanego nasadza się na profile krótkie  i 
mocuje za pomocą prefabrykowanego mocowania szyny wsuwanej 
na szynie C. Wszystkie elementy systemu, zarówno profile krótkie, 
jak i szyny montuje się od góry.
 Połączenie szyny do montażu wsuwanego z profilem 
krótkim  pozwala uzyskać estetyczną i wydajną instalację oraz 
optymalną  wentylację. Niewielka liczba elementów  w całości 
prefabrykowanych zapewnia  szybki montaż.

Wariant mostków krótkich z uszczelnieniem 
EPDM 

Zbezpieczenie modułów przy niskim kącie dachu Szyna do montażu wsuwanego zamocowana na  
profilu krótkim

Zalety
• Estetyczny wygląd

• Profile krótkie w dwóch różnych 
wysokościach

• Mniej elementów – całość zmontowana  
fabrycznie

• Pływające i beznaprężeniowe ułożenie 
modułów

• Szyny do montażu wsuwanego w kolorze  
czystego aluminium lub czarnym

• Łatwy i bezpieczny montaż bezpośrednio 
na  blasze trapezowej

• Do blach o grubości od 0,4 mm

• Optymalna wydajność dzięki bardzo dobrej  
wentylacji modułów

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Eurocode w narzędziu internetowym  
Solar-Planit



System wsuwany 

Już widziałeś?

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

instruktaże.
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