
Optymalne wykorzystanie powierzchni fasady

System fasadowy

Oczywista wartość dodana dla Twojej fasady
System fasadowy novotegra pozwala wykorzystać ścianę  zewnętrzną 
budynku do produkcji prądu: instalację fotowoltaiczną montuje się przy 
tym na fasadzie w orientacji pionowej,  z zachowaniem odstępu od 
ściany i z dobrą wentylacją od tyłu. System elewacyjny można montować 
wyłącznie na litych  ścianach fasadowych np. z cegły, kamienia czy 
betonu, bez zewnętrznej izolacji cieplnej. Do instalacji służy zestaw 
mocujący z atestowanymi kołkami i wkrętami ze stali  szlachetnej.  
Niezależnie od tego, czy jest to budynek przemysłowy, czy dom 
jednorodzinny: system wsuwany novotegra tworzy nowoczesne, 
bardzo estetyczne fasady, które zwiększają walory wizualne budynku. 
Wszystkie widoczne elementy montażowe  są dostępne w kolorze 
czystego aluminium lub anodowanej czerni i można je łączyć z modułami 
klasycznymi  lub czarnymi typu full black co daje bardzo efektowny 
wygląd.
Moduły  montuje się na całej długości ramy z wykorzystaniem 
systemu szyn wsuwanych, dzięki czemu są one zamocowane stabilnie 
i bezpiecznie. Szyny do montażu wsuwanego umożliwiają również 
łatwy i szybki montaż  modułu w orientacji pionowej. Niewielka ilość 
prefabrykowanych komponentów potrzebnych do montażu konstrukcji 
jeszcze bardziej ułatwia pracę.  System fasadowy novotegra umożliwia 
mocowanie modułów  zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Dodatkowo system ten można uzupełnić o okładzinę z blachy  
perforowanej. Zapobiega ona przedostawaniu się ptaków i  małych 
zwierząt pomiędzy fasadę a moduły zapewniając jednocześnie dobrą 
wentylację.

Niwielka ilość komponentów – łatwy i szybki 
montaż

Bardzo dobra wentylacja modułów od tyłu Kołki montażowe z atestem

Zalety
• Fasada wykorzystana do produkcji prądu

• Nowoczesny i atrakcyjny wygląd fasady

• Elastyczne rozmiary instalacji:

• od pojedynczego modułu do całej elewacji

• Konstrukcja montowana z zachowaniem 
odstępu od ściany i z dobrą wentylacją od 
tyłu

• Do litych ścian elewacyjnych

• Do elewacji bez warstwyocieplającej



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

nr art. 03-001388

nr art. 03-000499

nr art. 03-000693

System mocowań 

Mocowanie szyny wsuwanej

Blacha adaptacyjna – zestaw 
(zabezpieczenie przed zsu-  
nięciem)

Profi l do fasady do montażu  
wsuwanego

Blacha perforowana

Blacha adaptacyjna - zestaw

Zestaw łączników do blachy 
perforowanej

nr art. 03-000409

nr art. 03-000581

nr art. 03-000549

nr art. 03-000404

nr art. 03-000385

nr art. 03-000497
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