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Připevnění na střechu 
Montážní profily 

Svorkové úchyty a příslušenství 
Řešení pro ploché střechy
Kabely a MC4 konektory 

Co nabízíme?
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KVALITNÍ
PRODUKTY
Vyrobené v Německu.
Splňují ISO 9001.

FÉROVÁ CENA
Příznivé ceny pro Vás.

POHODLÍ
Nakupujte odkudkoliv na
našem webu.
www.getrading.eu

DOSTUPNOST
Každý měsíc děláme novou
objednávku přímo u výrobce.



Hledáte střešní háky na různé typy tašek,
trapézové držáky na plechové střechy
nebo kombinované šrouby na vlnité
profily? Nabízíme vám správné řešení
pro vaši aplikaci. Podívejte se na naše
portfolio produktů pro montáž na
střechu.

Připevnění na
střechu
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TRÁPÉZOVÝ

DRŽÁK
Vhodný pro spojení spodní

konstrukce se střešními
švy. Při použití trapézových

lišt na krytinách z
trapézových plechů nejsou

potřeba žádné další
montážní lišty. Modulové

příchytky lze připevnit
přímo na trapézové lišty.

KOMBINOVANÝ
ŠROUB S

ADAPTÉREM
Vhodný zejména pro vlnité
profily a vláknocementové
střešní krytiny. Připevňují se
přímo ke střešní konstrukci.

Závěsný šroub je
namontován s

adaptérovou deskou pro
připojení montážní lišty.

STŘEŠNÍ HÁK
 

Uchycení přímo na krokev
pro všechny běžné typy

tašek. 
Střešní háky jsou

kompletně vyráběny v
Německu - certifikovanými

svářečskými firmami se
zavedeným systémem

řízení kvality dle ISO 9001.



PŘEDSTAVUJEME KVALITU
Nabízíme montážní lišty v různých provedeních. Bez

ohledu na to, zda se jedná o lišty pro upevnění na
střešní háky, příchytky nebo adaptérové   desky, na

které se následně pomocí příchytných systémů
namontují FV moduly – u nás jste v dobrých rukou.

Montážní profily



Profily,
spojky

STANDARTNÍ PROFIL SE HODÍ PRO
VĚTŠINU POUŽITÍ .

 
CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU 1 ,3 MM

VŠESTRANNÉ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ NA STŘECHY A
SOLÁRNÍCH MODULŮ



Naše střední a koncové svorky
lze připevnit k předem
smontovanému klik systému.

Máte na výběr mezi černými
eloxovanými nebo
neupravenými stříbrnými
svorkami.

Svorkové úchyty
a příslušenství



Středové a
koncové úchyty

středový úchyt
stříbrný

 

středový úchyt
černý

koncový úchyt
černý

koncový úchyt
stříbrný



Příslušenství

KONCOVÁ KRYTKA
Černá koncovka vyrobená z

EPDM, 40x40x20mm pro 
 montážní lišty. Odolná proti
UV záření a povětrnostním

vlivům.

VRUT 8×80/50
NEREZ

 

MATICE 
A T-ŠROUB

K upevnění montážní lišty ke střešním
hákům/střešním příchytkám,

závěsným šroubům atd. pomocí
šroubu s kladívkovou hlavou.

 



ŘEŠENÍ PRO
PLOCHÉ STŘECHY
Nabídneme Vám již brzy.



U nás naleznete vše potřebné pro
úspěšné zapojení. 

Kabely a MC4



Obrat'te se na nás
a my Vám rádi

pomůžeme.



INSTAGRAM
@getrading.eu

FACEBOOK
@getrading.eu

WEB
www.getrading.eu



ADRESA

WEB

E-MAIL

Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo

www.getrading.eu

getrading@getrading.eu

Připraveni
montovat?


