
Bariery
przeciwśnieżne



Zastosowanie:
Uniwersalny mocownik do blachodachówki 
(długość modułu 350mm,  
wysokość profilu do 35mm)

AQUA-SET
527 - XXX - XX

prawdziwa granica śniegu

Teraz to możliwe!    
Oferujemy uniwersalny mocownik do każdego rodzaju dachu pokrytego blachodachówką!

Kształt uniwersalnego mocownika umożliwia montaż na wszystkich blachodachówek o  długości 
modułu 350 mm, i wysokości  przetłoczenia do 30 mm. 

Punkty mocowania dla wkrętów zostały tak zaprojektowane, że możliwy jest montaż przy wąskich 
łatach, w razie potrzeby można zwiększyć całkowitą wytrzymałość mocowania za pomocą trzech 
wkrętów w górnej stopie mocownika.

Bariery przeciwśnieżne 
z uniwersalnymi mocownikami

Dedykowane uszczelki pozwalają na łatwy montaż wszystkich produk-
tów Aqua-set oraz zapewniają szczelność na wiele lat. 

Produkty zostały zaprojektowane tak, aby ich instalacja była szybka i ła-
twa. Montaż uszczelek nie wymaga narzędzi. Uszczelki Aqua są zapro-
jektowane tak, aby uszczelniać również przelotowy otwór śruby.

Bariery przeciwśnieżne są zaprojek-
towana tak, aby były łatwe w mon-
tażu i nadawały się do wszystkich 
typów pokryć dachowych. 

Mocowniki jak i ławy oraz stopnie 
malowane są w typowych kolorach 
pokryć dachowych. Istnieje moż-
liwość zamówienia komunikacji 
dachowej w dowolnym kolorze 
z palety RAL.

Wszystkie elementy komunikacji 
dachowej objęte są 50-letnią 
gwarancją techniczną.



Bariery przeciwśnieżne 
z łącznikami mocującymi UniSeam 

Szybki montaż i instalacja - TYLKO 19 SEKUND !!!

Innowacyjne połączenie zaciskowe z zaledwie dwoma starannie dobranymi punktami mocowania 
,które gwarantują  bezpieczny montaż. Element napinający, wykonany ze specjalnej stali, posiada 
fabrycznie wykonane gwinty i kołnierz, co zapewnia łatwy oraz szybki  montaż  oraz odpowiednie 
dopasowanie do produktu.

Mocowanie łączników po bokach rąbków stojących pozwala uniknąć nierówności powierzchni 
dachu, które powodują wygięcie-zniekształcenie  łącznika. Tym samym eliminują wszelki kontakt 
łącznika z gładką powierzchnią dachu na rąbek.

Panele dachowe

25/38 mm 

Łącznik UniSeam został zaprojektowany tak, aby zminimalizować wywołane wilgocią naprę-
żenia na dachu.  Punkty mocowania są jedynymi punktami styku powierzchni stalowych, co 
ogranicza gromadzenie się brudu i wilgoci na powierzchni dachu.

UniSeam stosuje się do mocowania barier przeciwśniegowych, pomostów, drabin dachowych 
i innych elementów wyposażenia dachowego.

Produkt jest trwały i bezpieczny w użytkowaniu w każdych warunkach.

UniSeam nie powoduje uszkodzeń 
powierzchni dachu, ponieważ rąbek 
stojący jest jedynym punktem styku 
z łącznikiem.

Naprężenie na rąbku stojącym 
jest rozkładane równomiernie, bez 
ostrych zacisków, co zmniejsza ob-
ciążenie stalowego materiału dachu 
i powłoki w punkcie mocowania.

Zastosowanie:
Panel dachowy 25 i 38mm

AQUA-SET
564 - XXX - UNI



Zestawy do paneli dachowych

o wysokość rąbka 25 i 38 mm

Zastosowanie:
Panel dachowy o wysokości 25mm

AQUA-SET
564 - XXX - 25

Zastosowanie:
Panel dachowy o wysokości 38mm

AQUA-SET
528 - XXX - 38
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Rozstaw mocowań dla barier
o dugości 150 i 300 cm



Zestawy do blachodachówek

dedykowane systemy mocowań

Podstawowa 
kolorystyka

Zastosowanie:
Germania, German, Marii, Mona, Petra, 
Vanessa, Egeria

AQUA-SET
528 - XXX - XX

Zastosowanie:
Estima, Venecja, Liwia, Murano

AQUA-SET
526 - XXX - XX

RR33 RR23 RR887

RR32RR750RR29

RAL 9004
CZARNY

RAL 7015
ANTRACYT

RAL 8015
BRĄZ-CZEKOLADA

RAL 8019
BRĄZ

RAL 8004
CEGLASTY

RAL 3009
CZERWONY

Zastosowanie:
Gont blaszany Janosik

AQUA-SET
529 - XXX - XX

Zastosowanie:
Dachówka ceramiczna i betonowa

AQUA-SET
550 - XXX - XX

Zastosowanie:
Pokrycia dachowe blachą trapezową

AQUA-SET
531 - XXX - XX

Zastosowanie:
Gerard, Decra, Tilcor

AQUA-SET
523 - XXX - XX

Zastosowanie:
Blachodachówka Tysenia

AQUA-SET
527T - XXX - XX

Zastosowanie:
Pokrycia dachowe blachodachówką
(wysokość przetłoczenia do 22mm)

AQUA-SET
520 - XXX

Zastosowanie:
Blachodachówka Finnera

AQUA-SET
527 - XXX - XX

RAL 9004
CZARNY

RAL 3009
CZERWONY

RAL 7015
ANTRACYT

RR750
RAL 8004
CEGLASTY

RAL 8015
BRĄZ-CZEKOLADABRĄZ-CZEKOLADA

RAL 8019

Na zamówienie istnieje możliwość malowania w dowolnym kolorze 
z palety RAL.



AQUAPLAST Sp. z o.o.
Gołkowice Dolne 135A
33-388 Gołkowice

T: +48 18 446 36 22
F: +48 18 446 31 21
E: biuro@aquaplast.pl

www.aquaplast.pl
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