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Dach z płyty warstwowej | blachodachówki system wsuwany
novotegra top-fix

Prosty, stabilny i elastyczny
Dach z krokwi drewnianych czy stalowych, pokryty płytą 
warstwową lub blachodachówką – na śrubach dwugwintowych 
i szynach wsuwanych, szybko i wygodnie zrealizujesz dowolny 
projekt. Szyny wsuwane są dostępne w dwóch kolorach: srebrne 
aluminium lub  czarne. Dopracowana technika zapewnia duże 
bezpieczeństwo i sprawny montaż. Obojętnie czy w orientacji 
pionowej  czy poziomej – rama modułu przenosi obciążenie na 
szyny.  Moduły są wsuwane błyskawicznie, a w dolnej szynie C, 
ułożonej  krzyżowo, chowa się kable ze złączami. Szyna C pełniąca 
funkcję kanału kablowego to unikalne rozwiązanie – estetyczne i 
wydajne.
Montaż szyny C za pomocą klasycznego połączenia na śrubie 
dwugwintowej w dnie szyny umożliwia płynną regulację i 
niwelowanie nierówności dachu. Zamocowanie szyny C 
centrycznie umożliwia przeniesienie obciążenia centralnie na śruby 
dwugwintowe, co wyklucza dodatkowe obciążenia zginające. Śruby 
dwugwintowe są dostępne w różnych długościach i średnicach. 
System uzupełniają zaślepki  i ograniczniki końcowe - to właśnie 
design i jakość, którymi odznacza się system wsuwany novotegra.

Szyny C o różnej wysokości Łącznik do szyny C Szyna wsuwana zamocowana na szynie C

Zalety
• Estetyczny wygląd instalacji

• Montaż modułów bez naprężeń

• Efektywna i szybka technika montażu 
wsuwanego

• i zmontowane fabrycznie elementy

• Centryczne przeniesienie obciążenia

• Szyna C jest kanałem kablowym

• Do krokwi drewnianych i stalowych

• Pewny, stabilny i trwały system

• Również do blachy trapezowej

•  Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Eurocode w programie Solar-Planit



System wsuwany

Już widziałeś?

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

instruktaże.
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Szyna wsuwana

Łącznik do szyn 
wsuwanych

Ogranicznik do szyn 
wsuwanych

Mocowanie szyny wsuwanej
na szynie C

Zabezpieczenie przed 
zsunięciem

Łącznik szyny C

Szyna 

Śruba dwugwintowa do 
drewna M10
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