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O FIRMIE
P.P.H.U. „WIOLA” to firma działająca na rynku od ponad
30 lat. Powstała w 1987 roku jako firma jednoosobowa
świadcząca usługi transportowe.
Od 1996 roku zajmuje się produkcją osprzętu dachowego.
Od początku swojej działalności firma nastawiona jest
na ciągły rozwój, o czym może świadczyć jej dorobek.
Początkowo produkcja osprzętu dachowego usytuowana
była w przydomowym warsztacie. Aktualnie firma mieści
się w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie znajduje
się zarówno Dział Produkcji oraz Magazyn Wyrobów
Gotowych z własną lakiernią proszkową.
Firma posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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KOMUNIKACJA
DACHOWA
Wiele sytuacji codziennego życia zmusza nas do wykonania wielu prac na dachu. Często należy dokonać niezbędnych
napraw pokrycia dachowego, a także urządzeń znajdujących się na dachu. Wówczas niezbędne jest posiadanie
komunikacji dachowej. Pozwala nam ona na bezpieczne usunięcie usterek, a także wykonanie prac konserwacyjnych
pokrycia dachowego, kominów, systemów solarnych itp. Najważniejszą rolą komunikacji dachowej jest zapewnienie
nam bezpieczeństwa, szczególnie na dachach o dużym kącie nachylenia.
Dodatkowo, dobrze przemyślany i prawidłowo zamontowany system komunikacji dachowej, wyklucza zniszczenia na
powierzchni dachu, które mogą być spowodowane poruszaniem się bezpośrednio po pokryciu dachowym.
Do komunikacji dachowej zaliczamy ławy i stopnie kominiarskie.

KOMUNIKACJA DACHOWA

ŁAWA KOMINIARSKA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

KOMPLETNA ŁAWA KOMINIARSKA

Długości: 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000,
2500, 3000 mm
Szerokość: 240 mm
Typ pokrycia dachowego: produkt uniwersalny
Materiał: taśma stalowa, gr. 2 mm, tłoczona
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 4 kg/mb
Śruby: dołączane do innych elementów

Śruby M8 x 20
Kołyska x2
Ława kominiarska x1

Wspornik x2

Ławy kominiarskie, zwane również podestami kominiarskimi, montuje się w poprzek spadku połaci dachowej. Używa
się do tego wsporników przeznaczonych do właściwego pokrycia dachowego. Do montażu stosuje się stalowe wkręty
do drewna Ø8 o długości minimum 60mm. Wsporniki powinny być podbudowane na całej ich długości, co zapewni im
sztywność. Do uszczelnienia otworów montażowych należy stosować odpowiedni silikon dekarski.
Kompletna ława kominiarska składa się z ławy, wsporników i kołysek. Kołyski umożliwiają uzyskanie właściwego kąta
nachylenia ławy. Przy montażu ław w ciągu należy pamiętać o tym, że odległość pomiędzy kolejnymi podporami nie
może przekroczyć 80cm.
Ławy kominiarskie można zamontować również bezpośrednio do komina. Służą do tego trójkąty kominiarskie, zwane
również przyściennymi mocownikami ławy. Do tego celu używa się stalowych śrub rozporowych Ø8x80mm.

KOMPLETNY STOPIEŃ KOMINIARSKI

Dodatkowe informacje:

Uniwersalny element komunikacji dachowej, dostępny w różnych długościach, umożliwiający bezpieczne
poruszanie się po dachu. Montowana do powierzchni dachu przy pomocy różnych typów wsporników, w zależności
od rodzaju pokrycia dachowego. Przetłoczenia ławy tworzą bezpieczną powierzchnię antypoślizgową. Istnieje
możliwość łączenia ław w ciągi komunikacyjne przy pomocy łączników ławy. Element często stosowany również
jako pojedyncze stopnie, które dzięki montażu na dwóch podporach, są stabilniejsze.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej, następnie cynkowany ogniowo, co zapewnia antykorozyjną ochronę.
Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.

STOPIEŃ KOMINIARSKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Długości: 250 mm
Szerokość: 170 mm
Typ pokrycia dachowego: produkt uniwersalny
Materiał: taśma stalowa gr. 2 i 4mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 1,34 kg
Śruby: dołączane do innych elementów

Śruby M8 x 20
Stopień kominiarski x1

Wspornik x1
Uzupełnieniem systemu ław kominiarskich są stopnie kominiarskie, montowane na wspornikach przeznaczonych
do danego pokrycia dachowego. Wielkość ich powierzchni pozwala na postawienie jednej stopy. Umożliwiają one
przemieszczenie się po dachu będąc swoistego rodzaju schodkami. W swojej strukturze posiadają wspawaną
kołyskę (umożliwiającą regulację kąta nachylenia), a także rączką (ułatwiającą poruszanie się pomiędzy kolejnymi
stopniami).
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Dodatkowe informacje:

Uniwersalny element komunikacji dachowej umożliwiający bezpieczne poruszanie się po dachu. Posiada powierzchnię antypoślizgową. Montowany do dachu przy pomocy różnych typów wsporników, w zależności od
rodzaju pokrycia dachowego. Posiada rączkę, ułatwiającą przemieszczenie się po dachu.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej, następnie cynkowany ogniowo, co zapewnia antykorozyjną ochronę.
Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.

Kolorystyka produktów (RAL):
RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych

www.wiola.pl
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KOŁYSKA ŁAWY KOMINIARSKIEJ

TRÓJKĄT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: produkt uniwersalny
Materiał: taśma stalowa 40x3 oraz 40x4 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,65kg
Śruby: 2 kpl M8x20

Typ pokrycia dachowego: montaż do ściany komina
Materiał: blacha stalowa 25x6 oraz 25x5 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 1,12kg
Śruby: 2 kpl M8x20

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Kołyska ławy kominiarskiej –tzw. mocownik ławy kominiarskiej, jest to element łączący ławę kominiarską
z odpowiednim typem wspornika (w zależności od pokrycia dachowego). Pasuje do ławy o szerokości 240mm.
Nadrzędną funkcją kołyski jest umożliwienie wypoziomowania ławy w zależności od kąta nachylenia połaci dachu.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej, następnie cynkowany ogniowo, co zapewnia antykorozyjną ochronę.
Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

Trójkąt kominowy, nazywany również przyściennym wspornikiem/mocownikiem ławy, służy do mocowania ław
kominiarskich do powierzchni pionowych – ścian, kominów, jeżeli nie istnieje możliwość montażu ławy bezpośrednio
do połaci dachowej. Nie wymaga zastosowania kołyski/mocownika ławy. Pasuje do ławy o szerokości 240mm.
Maksymalny rozstaw pomiędzy trójkątami wynosi 80cm.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej, następnie cynkowany ogniowo, co zapewnia antykorozyjną ochronę.
Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

ŁĄCZNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ

WSPORNIK ŁAWY DO POKRYĆ PŁASKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: produkt uniwersalny
Materiał: taśma stalowa 20x5 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,14kg
Śruby: 4 kpl M8x20

Typ pokrycia dachowego: do pokryć płaskich tj. blacha trapezowa, gont bitumiczny, papa
Materiał: blacha stalowa 40x3 oraz 40x4 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,82kg
Śruby: 2 kpl M8x20

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Łącznik ławy kominiarskiej to element konstrukcyjny, który pozwala na łączenie ław w ciągi komunikacyjne, dzięki
czemu cała konstrukcja jest znacznie sztywniejsza. Do połączenia dwóch ław potrzebne są 2 sztuki łącznika ławy.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej, następnie cynkowany ogniowo, co zapewnia antykorozyjną ochronę.
Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

Kolorystyka produktów (RAL):

Kolorystyka produktów (RAL):

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych

6

Wspornik ławy kominiarskiej, zwany wspornikiem „uniwersalnym” służy do mocowania ław i stopni do dachów
wykonanych z blachy trapezowej, gontu bitumicznego, papy. Maksymalny rozstaw pomiędzy poszczególnymi
wspornikami wynosi 80cm. Maksymalny kąt nachylenia dachu przy zastosowaniu tego wspornika to 55⁰. Rozstaw
otworów montażowych: 20,5 lub 26,5cm.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez proces
cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.

www.wiola.pl

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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WSPORNIK ŁAWY DO BLACHY DACHÓWKOWEJ

WSPORNIK ŁAWY DO DACHÓWKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

WERSJA Z PODPORĄ

Typ pokrycia dachowego: blacha dachówkowa
Materiał: blacha stalowa 40x3 oraz 40x4 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,95-1,10 kg
Śruby: 2 kpl M8x20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Typ pokrycia dachowego: dachówka betonowa i
ceramiczna
Materiał: blacha stalowa 40x4 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 1,87 kg
Śruby: 4 kpl M8x20

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Wspornik ławy kominiarskiej służy do mocowania ław kominiarskich na dachach pokrytych blachą dachówkową.
Ważnymi parametrami przy zakupie wspornika jest długość modułu blachodachówki oraz wysokość jej
przetłoczenia. Maksymalny rozstaw pomiędzy poszczególnymi wspornikami wynosi 80cm. Maksymalny
kąt nachylenia dachu przy zastosowaniu tego wspornika to 55⁰. Produkt wykonany jest z blachy stalowej o
odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez proces cynkowania ogniowego. Na życzenie
klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

Wspornik ławy kominiarskiej służy do mocowania ław i stopni na dachach pokrytych dachówką betonową i
ceramiczną. Długość dachówki nie może przekraczać 48cm. Maksymalny rozstaw pomiędzy poszczególnymi
wspornikami wynosi 80cm. Maksymalny kąt nachylenia dachu przy zastosowaniu tego wspornika to 70⁰.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej
kolorystyce z palety RAL.

WERSJA Z GUMA EPDM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
długość modułu
wysokość przetłoczenia
Powyższy schemat obrazuje sposób interpretacji długości modułu oraz wysokości przetłoczenia.

Długość modułu:

Wysokość przetłoczenia:
15 - 20mm – standardowe

350mm

30 - 35mm – wyższe
Dodatkowe informacje:

15 - 20mm – standardowe

400mm

30 - 35mm – wyższe (produkt na zamówienie)
15 - 20mm – standardowe (produkt na zamówienie)

420mm

30 - 35mm – wyższe (produkt na zamówienie)
15 - 20mm – standardowe (produkt na zamówienie)

460mm

30 - 35mm – wyższe (produkt na zamówienie)
20mm – standardowe

Blachodachówka modułowa – wspornik wersja
odwrócona – 370mm

35mm – wyższe (produkt na zamówienie)

Kolorystyka produktów (RAL):

Wspornik ławy kominiarskiej służy do mocowania ław na dachach pokrytych dachówką betonową i ceramiczną,
w szczególności na dachówce wielkoformatowej. Maksymalny rozstaw pomiędzy wspornikami wynosi 80cm.
Maksymalny kąt nachylenia dachu przy zastosowaniu tego wspornika to 70⁰. Niezalecany do montażu
pojedynczych stopni kominiarskich. W zestawie ze stopką gumową EPDM, odporną na działanie warunków
atmosferycznych, chroniącą dachówkę przed uszkodzeniem.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.
Kolorystyka produktów (RAL):

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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Typ pokrycia dachowego: dachówka betonowa i
ceramiczna, dachówki wielkoformatowe
Materiał: blacha stalowa 40x4 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 1,16 kg
Śruby: 2 kpl M8x20

www.wiola.pl

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych

www.wiola.pl

9

WSPORNIK ŁAWY DO KARPIÓWKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Typ pokrycia dachowego: karpiówka układana w
łuskę lub koronkę
Materiał: blacha stalowa 40x4 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 1,75kg
Śruby: 4 kpl M8x20

Dodatkowe informacje:

Wspornik ławy kominiarskiej służy do mocowania ław i stopni na dachach pokrytych karpiówką układaną w łuskę
bądź koronkę. Maksymalny rozstaw pomiędzy poszczególnymi wspornikami wynosi 80cm. Maksymalny kąt
nachylenia dachu przy zastosowaniu tego wspornika to 70⁰.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej
kolorystyce z palety RAL.

Wspornik ławy do blachy na rąbek stojący PRAWY (gdy blacha układana jest od lewej do prawej strony dachu)

WSPORNIK ŁAWY DO BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Typ pokrycia dachowego: blacha na rąbek stojący
Materiał: blacha stalowa 40x4, blacha stalowa
o gr. 3mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 1,75kg
Śruby: 2 kpl M8x20, 3 kpl śrub M8x40

Dodatkowe informacje:

Wspornik ławy kominiarskiej służy do mocowania ław i stopni na dachach krytych blachą na rąbek stojący. Wyróżnia
go bezinwazyjny montaż (na ścisk). Podklejony taśmą dekarską, chroniącą przed zarysowaniami blachy. Wspornik
powinien być montowany na każdym rąbku/felcu. Maksymalna wysokość felcu to 38mm. Stosowany max. do 70⁰
kąta nachylenia dachu. Niezalecany do montażu pojedynczych stopni kominiarskich.
Wspornik dostępny w dwóch wersjach PRAWY i LEWY
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.

Wspornik ławy do blachy na rąbek stojący LEWY (gdy blacha układana jest od prawej do lewej strony dachu)

Kolorystyka produktów (RAL):
RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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OCHRONA PRZECIWŚNIEGOWA
KOMPLETNY PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY

OCHRONA
PRZECIWŚNIEGOWA

Płotek
przeciwśniegowy
Uchwyt
Płotki przeciwśniegowe montuje się za pomocą uchwytów dobranych w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. Ilość
uchwytów jest uzależniona od długości płotka, a także kąta nachylenia dachu (zestawienie poniżej). Im bardziej stromy
dach, tym więcej uchwytów należy zastosować. Do montażu uchwytów płotków przeciwśniegowych (zwanych także
śniegołapami dachowymi lub drabinkami przeciwśniegowymi) używa się wkrętów do drewna ø6 o długości min. 50mm.

KOMPLETNY ŚNIEGOŁAP RUROWY

Elementy ochrony przeciwśniegowej są istotnymi produktami na każdym dachu. Najważniejszym aspektem ich użycia
jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującym się w pobliżu krawędzi dachu. Zastosowanie
systemu ochrony przeciwśniegowej ochroni także system rynnowy przed uszkodzeniami, następującymi w związku ze
zsuwającym się z dachu śniegiem.
Ochronę przeciwśniegową dzieli się na zabezpieczenia liniowe bądź punktowe. Do liniowych zaliczamy płotki, rury oraz
belki przeciwśniegowe. Ich główną funkcją jest zatrzymanie zsuwającego się z dachu śniegu. Natomiast do punktowych
zaliczamy rozbijacze śniegu, które rozdrabniają zalegające na dachu czapy śniegu na mniejsze kawałki.

Rura przeciwśniegowa
Uchwyt rurowy
Rury przeciwśniegowe są alternatywą dla płotków przeciwśniegowych. Są delikatniejsze w swej formie, ale mimo tego,
ciągle spełniają swoją funkcję zatrzymywania śniegu na dachu. Ilość zastosowania uchwytów rur została również
przedstawiona w tabeli poniżej.
Instrukcja dotycząca zalecanej ilości uchwytów stosowanych w zależności od kąta pochylenia dachu.

Kąt pochylenia
dachu

Ilość uchwytów przypadających na jeden płotek / rurę / belkę przeciwśniegową
1 mb

1,5m

2 mb

3 mb

do 25º

2

2

3

4

od 25º do 40º

2

3

4

5

40º i więcej

3

4

5

6

W przypadku połaci dachowych dłuższych niż 6,5m oraz kącie nachylenia dachu powyżej 30˚, należy zastosować drugi
rząd płotków/rur.
www.wiola.pl
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PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY

UCHWYT PŁOTKA DO POKRYĆ PŁASKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Długości: 1000, 1500, 2000, 3000mm
Wysokość: 155 mm
Typ pokrycia dachowego: produkt uniwersalny
Materiał: kątownik z/g 20x20x2 mm, blacha gr.1 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr. ≥ 60 μm
Waga: 1,5kg/mb
Śruby: nie dotyczy

Typ pokrycia dachowego: pokrycia płaskie tj. blacha
trapezowa, gont bitumiczny, papa
Materiał: blacha stalowa 25x6 oraz 25x5 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,82 kg
Śruby: nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Uniwersalny element ochrony przeciwśniegowej, dostępny w różnych długościach, uniemożliwiający zsuwanie
się śniegu z dachu. Montowany do powierzchni dachu przy pomocy różnych typów uchwytów, w zależności od
rodzaju pokrycia dachowego. Odległość pomiędzy poszczególnymi szczeblami wynosi 9 cm. Istnieje możliwość
łączenia płotków w ciągi przy pomocy łączników płotka przeciwśniegowego.
Produkt wykonany jest z kątownika z/g oraz blachy stalowej, następnie cynkowany ogniowo, co zapewnia
antykorozyjną ochronę. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce
z palety RAL.

Uchwyt płotka przeciwśniegowego, zwany uchwytem „uniwersalnym”, służy do mocowania płotków przeciwśniegowych do pokryć płaskich tj. blacha trapezowa, gont bitumiczny, papa. Rozstaw uchwytów na dachu zależny jest
od kąta nachylenia dachu oraz długości połaci dachowej – szczegółowe informacje pokazane w tabeli na stronie
13. Rozstaw otworów montażowych: 16cm.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

ŁĄCZNIK PŁOTKA PRZECIWŚNIEGOWEGO

UCHWYT PŁOTKA DO DACHÓWKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: produkt uniwersalny
Materiał: blacha cynkowana gr.0,5 mm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,02 kg
Śruby: nie dotyczy

Typ pokrycia dachowego: dachówka betonowa i
ceramiczna
Materiał: blacha stalowa 25x6 oraz 25x5 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,82kg
Śruby: nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Łącznik płotka przeciwśniegowego to element konstrukcyjny, który pozwala na łączenie płotków w ciągi, dzięki
czemu tworzą one jednolitą konstrukcję. Do połączenia dwóch płotków potrzebne są 2 sztuki łącznika płotka
przeciwśniegowego.
Produkt wykonany jest z blachy cynkowanej. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w
dowolnej kolorystyce z palety RAL.

Kolorystyka produktów (RAL):

Kolorystyka produktów (RAL):
RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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Uchwyt płotka przeciwśniegowego służy do mocowania płotków przeciwśniegowych do dachów pokrytych
dachówką betonową i ceramiczną. Rozstaw uchwytów na dachu zależny jest od kąta nachylenia dachu oraz
długości połaci dachowej – szczegółowe informacje pokazane zostały w tabeli na stronie 13.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej
kolorystyce z palety RAL.

www.wiola.pl

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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UCHWYT PŁOTKA DO KARPIÓWKI

UCHWYT PŁOTKA DO BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: karpiówka układana w
łuskę (typ I) lub koronkę (typ II)
Materiał: blacha stalowa 25x6 oraz 25x5 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,92kg (typ I), 1,02kg (typ II)
Śruby: nie dotyczy

Typ pokrycia dachowego: blacha na rąbek stojący
Materiał: blacha stalowa 25x6 oraz 25x5 mm, blacha
stalowa o gr. 3mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 1,81kg
Śruby: 3 kpl śrub M8x40

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego służy do mocowania płotków przeciwśniegowych do dachów pokrytych
dachówką karpiówką układaną w łuskę (typ I) lub w koronkę (typ II). Rozstaw uchwytów na dachu zależny jest
od kąta nachylenia dachu oraz długości połaci dachowej – szczegółowe informacje pokazane zostały w tabeli na
stronie 13.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej
kolorystyce z palet RAL.

Uchwyt płotka przeciwśniegowego służy do mocowania płotków do dachów krytych blachą na rąbek stojący.
Ważnymi atutami uchwytu, chroniącymi blachę przed zarysowaniami, są bezinwazyjny montaż (na ścisk) oraz
podklejona taśmą dekarską część uchwytu przylegająca do dachu. Uchwyt powinien być montowany na każdym
rąbku/felcu. Maksymalna wysokość felcu to 38mm. Uchwyt w dwóch wersjach: PRAWY oraz LEWY.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.

Ułożenie w łuskę (Typ I)

Ułożenie w koronkę (Typ II)
Uchwyt wersja PRAWA
(gdy blacha układana jest od lewej do prawej strony dachu)

Powyższsze wizualizacje obrazują dwie możliwości krycia karpiówki

Kolorystyka produktów (RAL):

Kolorystyka produktów (RAL):
RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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Uchwyt wersja LEWA
(gdy blacha układana jest od prawej do lewej strony dachu)

www.wiola.pl

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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UCHWYT PŁOTKA DO BLACHY DACHÓWKOWEJ

RURA PRZECIWŚNIEGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: blacha dachówkowa
Materiał: blacha stalowa 25x6 oraz 25x5 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,95-1,10 kg
Śruby: nie dotyczy

Długości: 1000, 1500, 2000, 3000mm
Średnica rury: 25 mm
Typ pokrycia dachowego: produkt uniwersalny
Materiał: rura aluminiowa 25x2 mm
Zabezpieczenie materiału: aluminium
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,4 kg/mb
Śruby: nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego służy do mocowania płotków do dachów pokrytych blachą dachówkową.
Ważnymi parametrami uchwytu są długość modułu blachodachówki oraz wysokość jej przetłoczenia – w tabeli
przedstawione zostały poszczególne warianty (niektóre dostępne tylko na zamówienie). Rozstaw uchwytów na
dachu zależny jest od kąta nachylenia dachu oraz długości połaci dachowej – szczegółowe informacje pokazane
zostały w tabeli na stronie 13.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.

Uniwersalny element ochrony przeciwśniegowej, zwany również płotkiem rurowym, dostępny w różnych
długościach, uniemożliwiający zsuwanie się śniegu z dachu. Montowany do powierzchni dachu przy pomocy
różnych typów uchwytów, w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. Istnieje możliwość łączenia rur w ciągi
przy pomocy łączników rury przeciwśniegowej, a także zaślepiania końców zaślepkami rury.
Produkt wykonany jest z aluminium, co zapewnia antykorozyjną ochronę. Na życzenie klienta istnieje możliwość
lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

ŁĄCZNIK RURY PRZECIWŚNIEGOWEJ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

długość modułu

Typ pokrycia dachowego: produkt uniwersalny
Materiał: poliamid
Waga: 0,03 kg
Śruby: nie dotyczy

wysokość przetłoczenia
Powyższy schemat obrazuje sposób interpretacji długości modułu oraz wysokości przetłoczenia.

Długość modułu:

Wysokość przetłoczenia:
15 - 20 mm – standardowe

350 mm

30 - 35 mm – wyższe
15 - 20 mm – standardowe

400 mm

Dodatkowe informacje:

30 - 35 mm – wyższe (produkt na zamówienie)
15 - 20 mm – standardowe (produkt na zamówienie)

420 mm

30 - 35 mm – wyższe (produkt na zamówienie)
15 - 20 mm – standardowe (produkt na zamówienie)

460 mm

30 - 35 mm – wyższe (produkt na zamówienie)
20 mm – standardowe (produkt na zamówienie)

Blachodachówka modułowa – wspornik wersja
odwrócona – 370 mm

35 mm – wyższe (produkt na zamówienie)

Kolorystyka produktów (RAL):

Kolorystyka produktów (RAL):

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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Łącznik rury przeciwśniegowej to element konstrukcyjny, który pozwala na łączenie rur w ciągi, dzięki czemu
tworzą one jednolitą konstrukcję. Wykonany jest z poliamidu, który posiada bardzo dużą wytrzymałość cieplną.
Produkt występuje wyłącznie w kolorze czarnym.

www.wiola.pl

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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ZAŚLEPKA RURY PRZECIWŚNIEGOWEJ

UCHWYT RUR DO BLACHY DACHÓWKOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: produkt uniwersalny
Materiał: polipropylen
Waga: 0,003 kg
Śruby: nie dotyczy

Typ pokrycia dachowego: blacha dachówkowa
Materiał: blacha stalowa 25x6 mm oraz blacha stalowa gr.
3 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Wersje: na pojedynczą lub podwójną rurę
Waga uchwytu rury pojedynczej: 0,75-0,84 kg
Waga uchwytu rury pojedynczej: 0,85-0,93 kg
Śruby: nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Zaślepka rury przeciwśniegowej to element konstrukcyjny, który pozwala na zaślepienie rur na ich końcach, dzięki
czemu tworzą one zamkniętą konstrukcję. Zamykanie rur zaślepkami uniemożliwia przedostawaniu się brudu do
ich wnętrza. Wykonana jest z polipropylenu odpornego na zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie
UV. Produkt występuje wyłącznie w kolorze czarnym.

Uchwyt rury przeciwśniegowej służy do mocowania rur do dachów pokrytych blachą dachówkową. Ważnymi
parametrami uchwytu są długość modułu blachodachówki oraz wysokość jej przetłoczenia – warianty
przedstawione w tabeli (niektóre dostępne tylko na zamówienie). Rozstaw uchwytów na dachu zależny jest od
kąta nachylenia dachu oraz długości połaci dachowej – szczegółowe informacje pokazane zostały w tabeli na
stronie 13. Produkt występuje w dwóch wersjach: uchwyt rury pojedynczej lub uchwyt rury podwójnej.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.

UCHWYT RUR DO POKRYĆ PŁASKICH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Typ pokrycia dachowego: do pokryć płaskich tj. blacha trapezowa, gont bitumiczny, papa
Materiał: blacha stalowa 25x6 oraz blacha stalowa gr. 3 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Wersje: na pojedynczą lub podwójną rurę
Waga: 0,68kg (poj.rura)/0,76kg (podw.rura)
Śruby: nie dotyczy

długość modułu
wysokość przetłoczenia

Powyższy schemat obrazuje sposób interpretacji długości modułu oraz wysokości przetłoczenia.

Długość modułu:

Wysokość przetłoczenia:
15 - 20 mm – standardowe

350 mm

15 - 20 mm – standardowe

400 mm

Dodatkowe informacje:

Uchwyt rury przeciwśniegowej, zwany uchwytem „uniwersalnym”, służy do mocowania rur do pokryć płaskich tj.
blacha trapezowa, gont bitumiczny, papa. Rozstaw uchwytów na dachu zależny jest od kąta nachylenia dachu
oraz długości połaci dachowej – szczegółowe informacje pokazane zostały w tabeli na stronie 13. Rozstaw
otworów montażowych: 16cm. Produkt występuje w dwóch wersjach: uchwyt rury pojedynczej lub uchwyt rury
podwójnej. Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest
poprzez proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.
Kolorystyka produktów (RAL):

30 - 35 mm – wyższe (produkt na zamówienie)
15 - 20 mm – standardowe (produkt na zamówienie)

420 mm

30 - 35 mm – wyższe (produkt na zamówienie)
15 - 20 mm – standardowe (produkt na zamówienie)

460 mm

30 - 35 mm – wyższe (produkt na zamówienie)
20 mm – standardowe (produkt na zamówienie)

Blachodachówka modułowa – wspornik wersja
odwrócona – 370 mm

35 mm – wyższe (produkt na zamówienie)

Kolorystyka produktów (RAL):

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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30 - 35 mm – wyższe

www.wiola.pl

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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UCHWYT RUR DO KARPIÓWKI

UCHWYT RUR DO BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: karpiówka układana w
łuskę (typ I) lub koronkę (typ II)
Materiał: blacha stalowa 25x6 mm
oraz blacha stalowa gr. 3 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Wersje: na pojedynczą lub podwójną rurę
Waga uchwytów układanych w łuskę (typ I):
0,8 kg (poj.rura)/0,9 kg (podw.rura)
Waga uchwytów układanych w koronkę (typ II):
0,94 kg (poj.rura)/1,03 kg (podw.rura)
Śruby: nie dotyczy

Typ pokrycia dachowego: blacha na rąbek stojący
Materiał: blacha stalowa o gr. 3 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Wersje: na pojedynczą lub podwójną rurę
Waga: 0,6 kg (poj.rura) /0,7 kg(podw.rura)
Śruby: 2 kpl śrub M8x40

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Uchwyt rury przeciwśniegowej służy do mocowania rur do dachów pokrytych dachówką karpiówką układaną
w łuskę (typ I) lub w koronkę (typ II). Rozstaw uchwytów na dachu zależny jest od kąta nachylenia dachu oraz
długości połaci dachowej – szczegółowe informacje pokazane zostały w tabeli na stronie 13. Produkt występuje
w dwóch wersjach: uchwyt rury pojedynczej lub uchwyt rury podwójnej.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej
kolorystyce z palety RAL.

Uchwyt rury przeciwśniegowej służy do mocowania rur przeciwśniegowych do dachów pokrytych blachą na rąbek
stojący. Ważnym atutem uchwytu, chroniącym blachę przed zarysowaniami, jest jego bezinwazyjny montaż (na
ścisk). Uchwyt powinien być montowany na każdym rąbku/felcu. Maksymalna wysokość felcu to 32mm. Produkt
występuje w dwóch wersjach: uchwyt rury pojedynczej lub uchwyt rury podwójnej.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.

UCHWYT RUR DO DACHÓWKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Typ pokrycia dachowego: dachówka betonowa i
ceramiczna
Materiał: blacha stalowa 25x6 mm oraz blacha stalowa
gr. 3 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Wersje: na pojedynczą lub podwójną rurę
Waga: 0,73 kg (poj.rura) /0,82 kg (podw.rura)
Śruby: nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Uchwyt rury przeciwśniegowej służy do mocowania rur do dachów pokrytych dachówką betonową i ceramiczną.
Rozstaw uchwytów na dachu zależny jest od kąta nachylenia dachu oraz długości połaci dachowej – szczegółowe informacje pokazane zostały w tabeli na stronie 13. Produkt występuje w dwóch wersjach: uchwyt rury
pojedynczej lub uchwyt rury podwójnej. Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość
lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.
Kolorystyka produktów (RAL):

Kolorystyka produktów (RAL):

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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Uchwyt wersja UNIWERSALNA

www.wiola.pl

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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ROZBIJACZ ŚNIEGU DO POKRYĆ PŁASKICH

ROZBIJACZ ŚNIEGU DO DACHÓWKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: do pokryć płaskich tj. blacha trapezowa, gont bitumiczny, papa
Materiał: blacha stalowa 25x3 mm oraz blacha o gr.
2mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,25 kg
Śruby: nie dotyczy

Typ pokrycia dachowego: dachówka betonowa i
ceramiczna
Materiał: blacha stalowa 25x3 mm oraz blacha
o gr. 2 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,30 kg
Śruby: nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Rozbijacz śniegu, zwany rozbijaczem „uniwersalnym”, przeznaczony jest do montażu do pokryć płaskich tj.
blacha trapezowa, gont bitumiczny, papa. Rozstaw otworów montażowych: 6cm. Głównym zadaniem rozbijaczy
jest rozbicie spadającej bryły śnieżnej na mniejsze kawałki. Należy je montować na dachu w przynajmniej dwóch
rzędach naprzemiennie. Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność
zapewniona jest poprzez proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania
proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

Rozbijacz śniegu przeznaczony do montażu na dachach pokrytych dachówką betonową i ceramiczną. Głównym
zadaniem rozbijaczy jest rozbicie spadającej bryły śnieżnej na mniejsze kawałki. Należy je montować na dachu
w przynajmniej dwóch rzędach naprzemiennie.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej
kolorystyce z palety RAL.

ROZBIJACZ ŚNIEGU DO BLACHY DACHÓWKOWEJ

ROZBIJACZ ŚNIEGU DO KARPIÓWKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: blacha dachówkowa
Materiał: blacha stalowa 25x3 mm oraz blacha
o gr. 2 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,40 kg (BD350) / 0,45 kg (BD400)
Śruby: nie dotyczy

Typ pokrycia dachowego: karpiówka
Materiał: blacha stalowa 25x3 mm oraz blacha
o gr. 2 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,40 kg
Śruby: nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Rozbijacz śniegu przeznaczony do montażu na dachach pokrytych blachą dachówkową. Ważnymi parametrami
rozbijacza są długość modułu blachodachówki oraz wysokość jej przetłoczenia. W ofercie występują 2 rodzaje
długości modułu: 350 lub 400mm – wysokość przetłoczenia 20 mm. Głównym zadaniem rozbijaczy jest rozbicie
spadającej bryły śnieżnej na mniejsze kawałki. Należy je montować na dachu w przynajmniej dwóch rzędach
naprzemiennie. Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona
jest poprzez proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL.
Kolorystyka produktów (RAL):

Kolorystyka produktów (RAL):

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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Rozbijacz śniegu przeznaczony do montażu na dachach pokrytych dachówką karpiówką. Głównym zadaniem
rozbijaczy jest rozbicie spadającej bryły śnieżnej na mniejsze kawałki. Należy je montować na dachu w
przynajmniej dwóch rzędach naprzemiennie. Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości,
antykorozyjność zapewniona jest poprzez proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość
lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

www.wiola.pl

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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UCHWYT BELKI DO POKRYĆ PŁASKICH

UCHWYT BELKI DO DACHÓWKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: do pokryć płaskich tj.
blacha trapezowa, gont bitumiczny, papa
Materiał: blacha stalowa 25x6 mm oraz 25x5 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,82 kg
Śruby: nie dotyczy

Typ pokrycia dachowego: dachówka betonowa
i ceramiczna
Materiał: blacha stalowa 25x6 mm oraz 25x5 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,82 kg
Śruby: nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Uchwyt belki przeciwśniegowej, zwany uchwytem „uniwersalnym”, służy do mocowania belek przeciwśniegowych
o ø140mm do pokryć płaskich tj. blacha trapezowa, gont bitumiczny, papa. Rozstaw uchwytów na dachu zależny
jest od kąta nachylenia dachu oraz długości połaci dachowej – szczegółowe informacje pokazane zostały w tabeli
na stronie 13. Rozstaw otworów montażowych: 16cm. Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej
grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje
możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

Uchwyt belki przeciwśniegowej służy do mocowania belek o ø140mm przeciwśniegowych do dachów pokrytych
dachówką betonową i ceramiczną. Rozstaw uchwytów na dachu zależny jest od kąta nachylenia dachu oraz
długości połaci dachowej – szczegółowe informacje pokazane zostały w tabeli na stronie 13.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej
kolorystyce z palety RAL.

UCHWYT BELKI DO BLACHY DACHÓWKOWEJ

UCHWYT BELKI DO KARPIÓWKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ pokrycia dachowego: blacha dachówkowa
Materiał: blacha stalowa 25x6 oraz 25x5
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,85 kg (BD350)/0,90 kg (BD400)
Śruby: nie dotyczy

Typ pokrycia dachowego: karpiówka
Materiał: blacha stalowa 25x6 mm oraz 25x5 mm
Zabezpieczenie materiału: cynkowanie ogniowe gr.
powłoki min. ≥40 μm
Powłoka: lakier proszkowy gr.≥60 μm
Waga: 0,83 kg
Śruby: nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Uchwyt belki przeciwśniegowej służy do mocowania belek o ø140mm do dachów pokrytych blachą dachówkową.
Ważnymi parametrami uchwytu są długość modułu blachodachówki oraz wysokość jej przetłoczenia. W ofercie występują
2 rodzaje długości modułu: 350 lub 400mm – wysokość przetłoczenia 20mm (inne rodzaje wyłącznie na zamówienie).
Rozstaw uchwytów na dachu zależny jest od kąta nachylenia dachu oraz długości połaci dachowej – szczegółowe
informacje pokazane zostały w tabeli na stronie 13. Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości,
antykorozyjność zapewniona jest poprzez proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość
lakierowania proszkowego w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

Kolorystyka produktów (RAL):

Kolorystyka produktów (RAL):
RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

RAL 7024

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 3009

RAL 3011

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

JASNY ANTRACYT

CZARNY

CIEMNY ANTRACYT

CEGŁA

BRĄZ

KASZTAN

CZERWONY

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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Uchwyt belki przeciwśniegowej służy do mocowania belek o ø140mm przeciwśniegowych do dachów pokrytych
dachówką karpiówką. Rozstaw uchwytów na dachu zależny jest od kąta nachylenia dachu oraz długości połaci
dachowej – szczegółowe informacje pokazane zostały w tabeli na stronie 13.
Produkt wykonany jest z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, antykorozyjność zapewniona jest poprzez
proces cynkowania ogniowego. Na życzenie klienta istnieje możliwość lakierowania proszkowego w dowolnej
kolorystyce z palety RAL.

www.wiola.pl

Kolory malowane na zamówienie klienta: RAL 8019, RAL 6020, RAL 6005, RAL 3004, RAL 9006. Inne kolory na zapytanie. UWAGA: kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych
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P.P.H.U. „WIOLA” WIESŁAW CIACIURA
Ul. Dworcowa 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 700 - 1500
sobota - niedziela: nieczynne
poczta@wiola.pl
tel. +48 32 217 07 08
fax +48 32 447 08 67
kom. +48 793 547 486
www.wiola.pl | slusarstwo.wiola.pl | lakiernia.wiola.pl

