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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym 

Profil aluminiowy
PAL30H32...

Profil aluminiowy
PAL40H40...

Systemy konstrukcji na dach skośny przystosowane są do różnych rodzajów pokryć:  
- blachodachówka lub blacha falista, System: DS-V1N, DS-H1N, DS-V1aN, DS-H1aN,
- blacha na rąbek, System: DS-V2N, DS-H2N 
- dachówka bitumiczna, System: DS-V3N, DS-H3N, DS-V3aN, DS-H3aN  
- dachówka ceramiczna, System: DS-V4N, DS-H4N
- dachówka karpiówka, System: DS-V5N, DS-H5N
- blacha trapezowa, System: DS-V6aN, DS-H6aN, DS-V6bN, DS-H6bN, DS-V6cN, DS-H6cN

Przykładowe elementy systemu:

Pośredni i boczny
uchwyt panelu

PUF i BUF...

Uchwyt dachowy
regulowany
DUFR60E 

Uchwyt dachowy
regulowany

DUR40E

Uchwyt do blachy 
z rąbkiem stojącym

UBZRE...

Szyna montażowa
aluminiowa

SMA40/... SM...

Uchwyt regulowany 
do blachy trapezowej

RUBTE
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Zalety konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym

  

- płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż

  konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności

- specjalnie wyprofilowane uchwyty zapewniają stabilne i mocne połączenie z konstrukcją

  lub poszyciem dachu

- wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej poddawane są obróbce

  ściernej, co gwarantuje estetyczny wygląd

- elementy konstrukcji po wyjęciu z opakowania są gotowe do użycia i nie wymagają

  dodatkowego kompletowania

- produkty wyprodukowane w Polsce!

Systemy:

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

DS-V1N
DS-V1aN DS-V2N

DS-V3N
DS-V3aN

DS-V5N DS-V6aN DS-V6bN

DS-V4N

DS-V6cN
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą 

System: DS-V1N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 63-110

Zestawienie elementów dla 
(DS-H1N) i (DS-V1N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
MC- Stal cynkowana metodą Magnelis®
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż śrub dwugwintowych do krokwi dachowych. 
Zalecany rozstaw pomiędzy śrubami 0,8 - 1 m.  

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 

Zalety:
·  duży zakres regulacji wysokości profili aluminiowych 
  względem dachu dzięki długiej gwintowanej części śruby
·  dodatkowa regulacja położenia profili aluminiowych dzięki 
  podłużnemu otworowi w adapterze AD…E
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
·  śruby dwugwintowe wyposażone w gumę zapewniającą 
  podstawowe uszczelnienie otworu w blachodachówce

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H1N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V1N)
szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

SWDM10x250E 18 12

AD11E 18 12

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Szczegół A

NKWSM8A

SAM8x...E

PAL40H40/...

           BUF... / PUF

AD11E

SWDM10x250E

A

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40

SSZ10x20E
+ NKZM10E

ST
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą 

System: DS-V1aN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 63-110

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż wkrętów co drugą falę blachodachówki. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 

Zalety:
·  ułatwiony montaż konstrukcji do poszycia dachowego bez 
  ingerencji w więźbę
·  dzięki odsunięciu konstrukcji od powierzchni dachu zwiększa
  się wentylacja i chłodzenie instalacji PV
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zestawienie elementów dla 
(DS-H1aN) i (DS-V1aN) 

* - dostępna jest również szyna o wys. 40 mm SMA40/6 

SYMBOL

5 paneli
(~1700/1000 mm) 

(DS-H1aN)

5 paneli
(~1700/1000 mm) 

(DS-V1aN)

szt. szt.

SMA70/6* 3 2

SMDP6,0x25E 40 40

BUFK... 4 4

PUFK 8 8

Szczegół A

SMA70/6

BUFK.../ PUFK

SMDP6,0x25E

Krokiew

A
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą na rąbek

System: DS-V2N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 63-110

Zestawienie elementów dla 
(DS-H2N) i (DS-V2N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachą na rąbek.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
MC- Stal cynkowana metodą Magnelis®
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Uchwyty należy montować do pierwszych trzech rąbków licząc
od krawędzi każdego rzędu paneli, a następnie co drugi rąbek. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 
 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H2N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V2N)
szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

UBZR... 16 12

SSZ10x20E 16 12

NKZM10E 16 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Szczegół A

NKWSM8A

SAM8x...E

PAL40H40/...

SSZ10x20E
+ NKZM10E

           BUF... / PUF

UBZR...

A

Zalety:
·  montaż konstrukcji do rąbka bez ingerencji w strukturę 
  pokrycia dachowego 
·  szybki montaż uchwytów bez konieczności lokalizacji krokwi 
  dachowych
·  różne wersje uchwytów do blachy zapewniające stabilny 
  montaż przy większości systemów blach łączonych na rąbek
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem 

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym gontem bitumicznym

System: DS-V3N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 63-110

Zestawienie elementów dla 
(DS-H3N) i (DS-V3N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym gontem bitumicznym 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

- Aluminium A
- Stal nierdzewnaE

MC- Stal cynkowana metodą Magnelis®
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych. Zalecany rozstaw
pomiędzy uchwytami 0,8 - 1 m. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 
 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H3N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V3N)

szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 0

LPAN40 8 4

DUF60E 18 12

DDW6x60E 36 24

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

           BUF... / PUF

A

Szczegół A

NKWSM8A

SAM8x...E

PAL40H40/...

+ NKZM10E
SSZ10x20E

DUF60E

DDW6x60E

Zalety:
·  kształt uchwytów montażowych zapewniający wysoką 
  stabilność konstrukcji
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odpornośc antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym gontem bitumicznym

System: DS-V3aN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 63-110

Zestawienie elementów dla 
(DS-H3aN) i (DS-V3aN) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym gontem bitumicznym 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

- Aluminium A
- Stal nierdzewnaE

MC- Stal cynkowana metodą Magnelis®
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych. Zalecany rozstaw
pomiędzy uchwytami 0,8 - 1 m. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 
 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H3aN)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V3aN)

szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 0

LPAN40 8 4

DUFR60E 18 12

DDW6x60E 36 24

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

           BUF... / PUF

A

Szczegół A

NKWSM8A

SAM8x...E

PAL40H40/...

+ NKZM10E
SSZ10x20E

DUFR60E

DDW6x60E

Zalety:
·  szeroki zakres regulacji wysokości uchwytów pozwalający na
  niwelacje nierówności dachu
·  kształt uchwytów montażowych zapewniający wysoką 
  stabilność konstrukcji
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odpornośc antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną

System: DS-V4N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 63-110

Zestawienie elementów dla 
(DS-H4N) i (DS-V4N) 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

DS-H4N

4 panele
(~1700/1000 mm) 

DS-V4N

szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

DUR40E 18 12

DDW8x100 36 24

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym dachówką ceramiczną lub betonową 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
MC- Stal cynkowana metodą Magnelis®
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych. Zalecany rozstaw
pomiędzy uchwytami 0,8 - 1 m. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 

Szczegół A

DDW8x100

SGKM10x20E
(w kpl. z DUR40E)

NKWSM8A

PAL40H40...

SAM8x...E

SSZ10x20E
+ NKZM10E

BUF... / PUF

DUR40E

Zalety:
·  duży zakres regulacji uchwytów dzięki podłużnym otworom 
  w każdym z 3 elementów uchwytu
·  gęste otworowanie w części bezpośrednio przylegającej 
  do więźby dachowej zapewnia możliwość regulacji uchwytu 
  i prawidłowe ustawienie względem dachówek tak aby hak 
  znajdował się na środku dachówki montowanej poniżej 
·  wydłużone środkowe ramię uchwytów pozwala na montaż 
  haków do większości dachówek ceramicznych i betonowych 
  dostępnych na rynku
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40

A

Krokiew
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką

System: DS-V5N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 63-110

Zestawienie elementów dla 
(DS-H5N) i (DS-V5N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym dachówką karpiówką

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

- Aluminium A
- Stal nierdzewnaE

MC- Stal cynkowana metodą Magnelis®
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych. Zalecany rozstaw
pomiędzy uchwytami 0,8 - 1 m.

Układ modułów:
·  · poziomy/horyzontalny-H                  pionowy/wertykalny-V 
 

BUF... / PUF

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H5N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V5N)

szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

DUF75E 18 12

DDW8x100 36 24

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

DUF75E

NKZM10E

SSZ10x20E

PAL40H40/...

LPAN40

SAM8x...E

NKWSM8A

Szczegół A

A

DDW8x100

DUF75E

Zalety:
·  wydłużone  ramię uchwytów pozwala na montaż haków do 
  większości dachówek ceramicznych i betonowych dostępnych 
  na rynku
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową - szyna wysoka

System: DS-V6aN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 63-110

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachą trapezową.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
MC- Stal cynkowana metodą Magnelis®
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                  ·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
(DS-H6aN) i (DS-V6aN) 

*- dostępna jest również szyna o wys. 40 mm SMA40/033 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H6aN)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V6aN)

szt. szt.

SMA70/033* 10 10

SMDP6,0x25E 40 40

BUFK... 4 4

PUFK 6 6

A

Szczegół A

SMA70/033

BUFK.../ PUFK

SMDP6,0x25E

Zalety:
·  szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących 
  bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności 
  lokalizacji krokwi
·  bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów 
  składowych
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Blacha trapezowa

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową - szyna niska

System: DS-V6bN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 63-110

Zestawienie elementów dla 
(DS-H6bN) i (DS-V6bN) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachą trapezową.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
MC- Stal cynkowana metodą Magnelis®
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Zalety:
·  szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących 
  bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności 
  lokalizacji krokwi
·  bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów 
  składowych
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

- szyny SM400 nie są wyposażone w gumę EPDM...
  do montażu proponowana guma EPDMW2x40, 

SMDP6,0x25E

SM400

BUFK.../PUFK

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm)

(DS-H6bN)

4 panele
(~1700/1000 mm)

(DS-V6bN)

szt. szt.

SM400 10 10

BUFK... 4 4

PUFK 6 6

SMDP6,0x25E* 40 40

Szczegół A

A

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 

Blacha trapezowa

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową

System: DS-V6cN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 63-110

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachą trapezową.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
MC- Stal cynkowana metodą Magnelis®
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Zalety:
·  szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących 
  bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności 
  lokalizacji krokwi
·  bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów 
  składowych
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
·  uchwyt dostosowany do różnych rodzajów blach trapezowych

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Zestawienie elementów dla 
(DS-H6cN) i (DS-V6cN) 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm)

(DS-H6cN)

4 panele
(~1700/1000 mm)

(DS-V6cN)

szt. szt.

PAL40H40/2,1 4 4

PAL40H40/3,15 2 -

LPAN40 8 4

RUBTE 18 12

SMDP6,0X25E 72 48

SSZ10x20E A2 18 12

NKZM10E A2 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8X..E 10 10

NKWSM8A 10 10

Szczegół A

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 
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SMDP6,0x25E

RUBTE

BUF.../PUF

A

Blacha trapezowa


