
IBC TopFix 200
Na nejnovější technické úrovni

Jednovrstvý montážní systém pro Šikmé střechy

Montážní systém série IBC TopFix 200 lze použít univerzálně 
na každé šikmé střeše, splňuje ty nejvyšší kvalitativní nároky 
a šetří čas při montáži. Jednovrstvý systém pro montáž na 
šikmé střechy IBC TopFix 200 je vhodný pro všechny šikmé 
střechy pokryté taškami. Při vývoji tohoto technického řešení 
jsme využili všechny zkušenosti firmy IBC SOLAR a spolupra-
covali jsme na něm s našimi dlouholetými odbornými part-
nery. Na výsledku je to znát: Velkou výhodou při montáži je  
řada již předem smontovaných dílců. Kromě toho nabízí  
systém komponenty vyrobené z materiálů odolných proti 
povětrnostním vlivům a s dlouhou životností jako jsou ocel a 
hliník a zabezpečuje také maximální stabilitu.

Hlavní údaje:
 ideální pro šikmé střechy pokryté taškami
 výškově přestavitelný
 nízká hmotnost a vysoká pevnost
 nízké náklady díky modulárnímu stavebnicovému systému
 staticky testovaná bezpečnost i pro vysoké zatížení 

 sněhem a větrem
 10 let záruka na produkt*
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 LEGENDA 
 L L = (MB + 24 mm) × n + 32 mm
 Délka nosného profilu = (MB + 24 mm) × počet panelů v řadě
 + 32 mm 
 MB šířka panelu
 MH výška panelu
 A nosný profil TF50/TF60 
 B střešní hák
 C středová svorka
 D max. 290 mm 
 E max. 400 mm 
 F max. 1200 mm/2000 mm (projektování pomocí softwaru PV Manager) 

 Z max. 1/4 výšky panelu (dbejte pokynů výrobce panelu)
 

  snadné projektování systému pomocí softwaru PV Manager firmy 
IBC SOLAR

 rychlá montáž díky hotovým montážním prvkům a montážním 
rychlospojkám (časová úspora 20% oproti konvenčním systémům):

  • nižší náklady díky modulovému stavebnímu systému
  • minimalizovaná skladová náročnost vzhledem ke standardizovaným 

   montážním celkům
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IBC SOLAR s. r. o.  |  Klikatá 353/13  |  CZ-158 00 Praha 5 – Jinonice  |  Tel. +420 235 097 430  |  info@ibc-solar.cz  |  www.ibc-solar.cz

 * Směrodatné jsou kompletní garanční podmínky v příslušném platném 
 znění, které obdržíte na vyžádání od svého partnera IBC SOLAR.

 Změny související s dalším pokrokem vyhrazeny.

Představeno:


