
novotegra top-fix – system wsuwany z montowanymi pionowo modułami do dachów pokrytych karpiówką

Dach kryty karpiówką | system wsuwany 
novotegra top-fix

Wystarczy wyregulować, wsunąć – i gotowe!
Szukasz systemu montażowego paneli fotowoltaicznych do  dachu 
krytego podwójnie ułożoną karpiówką? Nasz system  wsuwany oferuje 
stabilność i bezpieczeństwo najwyższej  jakości i zarazem estetyczny 
wygląd, doskonale bowiem wpisuje się w precyzyjne pokrycia karpiówką 
o ponadczasowym  uroku. W zależności od koloru ramy modułu szyny 
do montażu wsuwanego można dobrać w kolorze czystego aluminium  
lub czarnym. Zapewnia to optymalny wygląd całej instalacji.  Niewielkie, 
dyskretne haki dachowe i szyny C, w których  można jednocześnie 
ułożyć okablowanie, sprawiają, że podkonstrukcja jest praktycznie 
niewidoczna.
Zarówno haki dachowe flex, jak i BS do dużych obciążeń, nie  przylegają 
do pokrycia dachowego, dzięki czemu nie wymagają
użycia drogiej dachówki metalowej. Zestaw regulowanych haków  
dachowych można dokładnie dopasować do specyfiki  poszycia – 
pałąk wprowadza się po prostu pomiędzy dwie  sąsiadujące dachówki. 
Beznaprężeniowy montaż modułów w  układzie poziomym lub 
pionowym, kable fachowo ułożone w  kanale szyny C oraz niezawodne 
zamocowanie i elastyczne dopasowanie haków do specyfiki dachu – 
nasz system  jest doskonałym rozwiązaniem do tego typu pokrycia 
dachowego.

Ustawienie profilu podstawy BS na krokwi Połączenie szyny wsuwanej z szyną C C38 Łącznik szyny wsuwanej

Zalety
• Estetyczny wygląd

• Efektywna i szybka technika montażu 
wsuwa-  nego i zmontowane fabrycznie 
elementy

• Pływające i beznaprężeniowe ułożenie  
modułów w orientacji poziomej i pionowej

• Szyny do montażu wsuwanego w kolorze 
czy-  stego aluminium lub czarnym

• Bardzo dobra wentylacja modułów

• Potrójnie regulowane haki dachowe

• Nieprzylegające do dachówki haki – w 
miejscu ich mocowania nie jest wymagane 
użycie dachówki metalowej

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Euro  code w narzędziu internetowym 
Solar-Planit
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Już widziałeś?

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

instruktaże.
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