
Konštrukcia je uchytená vlastnou váhou a prídavným 
zaťažením 2-4 betónovými blokmi. Každý z nich má rozmer 
38x24x12cm a váhu 23kg. Betónové komponenty nie sú 
súčasťou dodávky.

Konštrukcia pozostáva z troch oceľových C profilov, 
spojovacích profilov a plechových profilov v  tvare omega, 
ktoré tvoria základňu pre betónové bloky. Ďalším prvkom je 
záveterná lišta, umiestnená v zadnej časti podpier, čím sa 
zvyšuje stabilita konštrukcie. Pre požiadavku optimalizovať 
nastavenie FV panelov na streche je k dispozícii
možnosť dokúpenia teleskopického ramena, čo umožňuje
nastavenie uhla sklonu na 14° a od 17° do 25°.

Maximálna veľkosť modulu :
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Záťažová 
konštrukcia JUH

HORIZONTÁLNA

Popis

Typ strechy

Metóda uchytenia 

Materiál

Orientácia modulu 

Uhol strechy

Zaťaženie

Technická špecifikácia
plochá strecha

zaťaženie betónovými blokmi

pozinkovaná oceľ + hliník

horizontálna

14°; 17° - 25°

46-92 kg (2-4 betónové bloky), 
23 kg (1 betónový blok)

neinvazívny montážny systém -  
nevyžaduje narušenie povrchu strechy

rýchla a jednoduchá montáž

optimalizovaná váha konštrukcie

zvýšená stabilita vďaka záveternej lište

Veľkosti modulov  : 2300 mm

1280 mm XL 2XL 3XL

betónový
blok

podpera JUH

klin so 
závlačkou

koncový
úchyt

teleskopické
rameno

nosník FVP

Horizontálna záťažová konštrukcia orientácia JUH je 
optimálnym riešením pre ploché strechy domov a budov s 
uhlom sklonu strechy do 7° a modulmi s FV panelom 
plánovaným pre horizontálnu orientáciu.



Pozinkovaná podložka 
d9 TZN

Art. No.
P-OC-d9-TZN

Šesťhranná matica M8 
TZN

Art. No.
NAK6K-M8-TZN

Prírubová šesťhranná 
matica M8 s ozubením

Art. No.
NAK-KZ-M8

Záťažová konštrukcia JUH (HORIZONTÁLNA), úchyt - dlhá strana

Konštrukčné komponenty

Podpera JUH

Art. No.
PODPORA-P-DP

Nosník FVP 2380

Art. No.
PLATEW-2380

Spojovací profil 
(voliteľné)

Art. No.
LP

Teleskopické rameno 
(voliteľné)

Art. No.
TELESKOP

Šesťhranná skrutka
M8x20 TZN

Art. No.
SR6K-M8x20-TZN

Stredový úchyt

Art. No.
KSR-U-NAT

Koncový úchyt

Art. No.
K-32/35/40-NAT

Imbusová skrutka M8

Art. No.
SR-IMB-M8

Montážne komponenty

Omega profil

Art. No.
OMEGA

Samorezná skrutka

Art. No.
BW-625-EPDM

Záveterná lišta

Art. No.
W-PL

Bitúmenová páska
(voliteľné)

Art. No.
PKLD-B

XL 2XL 3XL XL 2XL 3XL




