
Pakiety promocyjne 

novotegra (100 modułów) 

W skład pakietu wchodzą wszystkie elementy 

konstrukcji potrzebne do budowy jednego systemu 

lub kilku mniejszych dla ~100 szt. modułów.

W zestawie znajdziesz elementy nośne jak profile, 

mostki, haki, także wszystkie potrzebne śruby, 

wkręty, zaślepki i podkładki.

Transport w cenie!



Dach kryty blachą trapezową | system zaciskowy

Promocja na pakiety komponentów do montażu ~100 modułów w układzie pionowo

System zaciskowy z mocowaniem bezpośrednim i pionowo zamontowanymi modułami

W dostawie

Warianty profili krótkich 385 mm

C24 (po lewej, w zestawie) i C47 (po prawej)

Profil krótki C47 z perforacją Klema środkowa w profilu krótkim C47

- 11 %

Cena zestawu 999 EUR

100 x
03-000007

250 x
03-001081

200 x
03-000276

500 x
03-000880

60 x
03-000284

Zamów na hasło „novotegra 100+”

https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruby-zabezpieczajace-moduly-przed-spadaniem-m8-zestaw-2szt.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruby-zabezpieczajace-moduly-przed-spadaniem-m8-zestaw-2szt.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/mostek-kr-tki-c24-z-epdm-385-mm-moduly-w-pionie.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-srodkowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/mostek-kr-tki-c24-z-epdm-385-mm-moduly-w-pionie.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-srodkowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-blachy-sl-6-0x25-e16.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-blachy-sl-6-0x25-e16.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-ko-cowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-ko-cowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html


Dach kryty blachą trapezową | system zaciskowy

Promocja na pakiety komponentów do montażu ~100 modułów w układzie poziomo

System zaciskowy z mocowaniem bezpośrednim i poziomo zamontowanymi modułami

W dostawie

Warianty mostków krótkich 
C24 125 mm (po lewej, w zestawie), C47 200mm (po 
prawej) 

Mostek krótki C47 z klemą końcową Zabezpieczenie przed zsunięciem w mostku 
krótkim C47 w montażu poziomym

- 11 %

Cena zestawu 699 EUR

40 x
03-000233

250 x
03-000841

200 x
03-000276

500 x
03-000880

80 x
03-000284x

Zamów na hasło „novotegra 100+”

https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/mostek-kr-tki-c24-z-epdm-125-mm-moduluy-w-poziomie.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/zabezpieczenie-przed-zsunieciem-m14.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-srodkowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/mostek-kr-tki-c24-z-epdm-125-mm-moduluy-w-poziomie.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-srodkowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-blachy-sl-6-0x25-e16.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-blachy-sl-6-0x25-e16.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-ko-cowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-ko-cowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/zabezpieczenie-przed-zsunieciem-m14.html


Dach kryty blachodachówką | system zaciskowy

Promocja na pakiety komponentów do montażu ~100 modułów w układzie pionowo

System zaciskowy z mocowaniem bezpośrednim i pionowo zamontowanymi modułami

W dostawie

Warianty profili krótkich 385 mm

C24 (po lewej, w zestawie) i C47 (po prawej)

Profil krótki C24 z perforacją Zacisk środkowy w profilu krótkim C24

- 11 %

Cena zestawu 999 EUR

100 x
03-000007x

250 x
03-001081

200 x
03-000276

500 x
03-000880

60 x
03-000284

Zamów na hasło „novotegra 100+”

https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruby-zabezpieczajace-moduly-przed-spadaniem-m8-zestaw-2szt.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruby-zabezpieczajace-moduly-przed-spadaniem-m8-zestaw-2szt.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/mostek-kr-tki-c24-z-epdm-385-mm-moduly-w-pionie.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-srodkowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/mostek-kr-tki-c24-z-epdm-385-mm-moduly-w-pionie.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-srodkowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-blachy-sl-6-0x25-e16.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-blachy-sl-6-0x25-e16.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-ko-cowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-ko-cowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html


Dach kryty blachodachówką | system zaciskowy

Promocja na pakiety komponentów do montażu ~100 modułów w układzie poziomo

System zaciskowy z mocowaniem bezpośrednim i poziomo zamontowanymi modułami

W dostawie

Mostek krótki C33 Klema środkowa w mostku C33 Klema końcowa oraz zabezpieczenie przed 
zsunięciem w profilu krótkim C33

- 11 %

Cena zestawu 799 EUR

40 x
03-000233

250 x
03-001223

200 x
03-000276

500 x
03-000880x

80 x
03-000284

Zamów na hasło „novotegra 100+”

https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/mostek-kr-tki-c33-r39-4-z-epdm-125mm-moduluy-w-poziomie.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/zabezpieczenie-przed-zsunieciem-m14.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-srodkowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/mostek-kr-tki-c33-r39-4-z-epdm-125mm-moduluy-w-poziomie.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-srodkowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-blachy-sl-6-0x25-e16.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-blachy-sl-6-0x25-e16.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-ko-cowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-ko-cowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/zabezpieczenie-przed-zsunieciem-m14.html


Dach kryty dachówką ceramiczna | system zaciskowy

Promocja na pakiety komponentów do montażu ~100 modułów w układzie pionowo

System zaciskowy z mocowaniem bezpośrednim i pionowo zamontowanymi modułami

W dostawie

Hak dachowy flex 30 M10, w zestawie

- 11 %

Cena zestawu 2699 EUR

100 x
03-000007

20 x
03-000012

200 x
03-000276

100 x
03-000925

80 x
03-000284

Zamów na hasło „novotegra 100+”

200 x
03-001149

200 x
03-000271

200 x
03-0002720

140 x
03-001366

https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-hak-w-dachowych-6x90.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-hak-w-dachowych-6x120.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/hak-dachowy-flex-30-m10-zestaw.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruby-zabezpieczajace-moduly-przed-spadaniem-m8-zestaw-2szt.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruby-zabezpieczajace-moduly-przed-spadaniem-m8-zestaw-2szt.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-srodkowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/konektor-uziemiajacy-af-18.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-srodkowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/laczniki-do-szyn-c47-s-zestaw-2-sztuk.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-ko-cowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/klema-ko-cowa-34-42mm-do-szyny-c-czarna.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/laczniki-do-szyn-c47-s-zestaw-2-sztuk.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/konektor-uziemiajacy-af-18.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/hak-dachowy-flex-30-m10-zestaw.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-hak-w-dachowych-6x90.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sruba-mocujaca-do-hak-w-dachowych-6x120.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/szyna-c47-2-2-20-m.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/szyna-c47-2-2-20-m.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/hak-dachowy-flex-30-m10-zestaw.html

