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Dachy w nowoczesnej zabudowie miejskiej są idealnym miejscem do montażu dużych
urządzeń HVAC takich jak centrale wentylacyjne czy agregaty. Nie wszystkie dachy są jednak
zaprojektowane z myślą o takim obciążeniu. W celu uniknięcia uszkodzeń pokrycia, membran
wodoodpornych czy struktury dachu, konieczne jest wykorzystanie profesjonalnych elementów
montażowych.

  

      

Uniwersalny system wsporników SolidFoot został od podstaw zaprojektowany w celu prostego i
trwałego montażu nawet największych urządzeń. W ofercie znajdują się:

  

    
    -  system wsporników do dachów płaskich,  
    -  wsporniki do urządzeń ciężkich,  
    -  stopy do montażu ze standardowymi kształtownikami,  
    -  antywibracyjne podstawy do małych urządzeń,  
    -  szeroki wachlarz akcesoriów i podkładek.  
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    Główną zaletą systemu Lindab SolidFoot jest brak konieczności ingerowania w strukturębudynku, co w przypadku przewodów i urządzeń na dachu zapewnia stabilny montaż i nieosłabia konstrukcji dachu - podkreśla Grzegorz Szewczak, Specjalista ds. centralwentylacyjnych LINDAB. Uniwersalny system wsporników został od podstaw zaprojektowany wcelu prostego i trwałego montażu ciężkich urządzeń bez przewiercania dachu. Rozwiązaniepozwala zaoszczędzić cenną powierzchnię wewnątrz budynku, ogranicza hałas i ułatwia pracekonserwacyjne. Produkt zaprojektowany jest tak, aby w pełni spełnić oczekiwania klientów podwzględem jakości, dostępności i ceny.    W skład systemu Lindab SolidFoot wchodzą:         -  SolidFoot H Frame Kit – uniwersalne stopy wspornikowe łączone kształtownikami 41x41mm,       -  SolidFoot Beam – kompletny zestaw wspornikowy z szeroką gamą zastosowań,      -  SolidFoot Base i Plus – modułowe ramy wspornikowe o różnych szerokościach,      -  SolidFoot HD Frame – wzmocnione ramy wspornikowe do montażu najcięższychurządzeń przemysłowych,       -  SolidFoot Fix – antywibracyjne podstawy do montażu małych urządzeń,      -  SolidFoot Platform – modułowe platformy techniczne,      -  SolidFoot Quad – system wspornikowy do montażu ciężkich urządzeń HVACR nadachach płaskich,       -  SolidFoot DA – podstawa do przewodów z regulacją wysokości,      -  SolidFoot Mat – podkładki antywibracyjne.        
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    www.lindab.pl    
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