
System zaciskowy z montowanymi pionowo modułami do blachodachówki

Blachodachówka | system zaciskowy 
Moduły w pionie

Idealny do blachodachówek
Prosty i szybki - nasze rozwiązanie do blachodachówki na mostkach 
pozwala na wydajną i łatwą instalację za pomocą tylko jednego 
narzędzia montażowego.
      Montaż mostków krótkich C24 i C47 odbywa się bezpośrednio 
do blachodachówki za pomocą specjalnych śrub, zatwierdzonych 
przez organ nadzoru  budowlanego – bez wiercenia i szukania 
krokwi. Dzięki przemyślanym komponentom i kilku etapom pracy 
osiągasz atrakcyjny stosunek wydajności do ceny. Montaż modułów 
w pionie odbywa się za pomocą mostka długiego 385 mm , który 
jest podklejony gumą EPDM, dzięki niej zostaje zagwarantowana 
szczelność dachu. Dostępny jest w dwóch wysokościach C24 i C47.
Mostki krótkie przymocowane są do dwóch fal blachodachówki, co 
oznacza że obciążenie rozkłada się na dwa punkty styku.    
      Mocowanie modułów odbywa się bardzo szybko, dzięki naszym 
fabrycznie zmontowanym klemom, które są dostępne w rozmiarach 
od 30-52 mm. Niezależnie od tego, czy wybierzesz mostek krótki 
C24 czy też C47 z nieco lepszą wentylacją modułów - dzięki 
systemowi mocowania novotegra do blachodachówki zawsze 
dokonujesz właściwego wyboru!
  

Wariant mostków krótkich 385 mm z EPDM Profile krótkie 385 mm z otworami Klema w mostku krótkim C24

Zalety
• Szybki montaż od góry

• Śruby do blachy jaki i klemy mają ten 

sam rozmiar

• Mało elementów - całość zmontowana 

fabrycznie

• Do blachodachówek o grubości od  

0,4 mm / Alu 0,5 mm

• Mostek krótki w dwóch wysokościach 

C24 i C47

• Klemy z funkcją blokowania w celu 

uproszczenia montażu

• Mocowanie za pomocą specjalnych 

śrub do blachodachówki



Już widziałeś?

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

instruktaże.

Moduły pionowo

klema środkowa lub
końcowa

System zaciskowy  

zabezpieczenie modułów
przed zsunięciem

szyna

Mocowania dachowe
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