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Innowacyjny dalszy rozwój 
dla twoich projektów

„Od 1996 roku nasze systemy montażowe są stale rozwijane i 
ulepszane, aby ułatwić instalatorom ich codzienną pracę. 
Decydującą rolę odgrywa przy tym wydajność i ekonomiczność, 
jak również szybka realizacja zamówień i niezawodna dostawa 
potrzebnych komponentów.

Przy projektowaniu naszych elementów konsekwentnie 
zwracaliśmy uwagę na możliwość przykręcania od góry, aby 
zapewnić niezakłóconą pracę. 
Systemy SL Rack są łatwe w montażu, uniwersalne, intuicyjne i 
mimo wszystko pozwalają na indywidualne dopasowanie do danej 
sytuacji montażowej.”

Ludwig Schletter
Pionier i wizjoner w  
dziedzinie fotowoltaicznych  
systemów montażowych

SL Rack 
w liczbach: 

26........... lat doświadczenia
30........... GW mocy w zainstalowanych systemach fotowoltaicznych 

na świecie
15........... specjalistów ds. produktów chętnie doradzi!
UE.......... prawie w całości wyprodukowane w Niemczech i Europie
100% .... ze stali nierdzewnej i aluminium  - niezwykle trwałe

Dowiedz się 
więcej na:
www.sl-rack.de

Garantie* 

10
Jahre

Ha

ltbarkeits-

Znasz już kanał SL Rack  
na YouTube? 
Zobacz wideo >

*Obowiązują nasze warunki gwarancji. Można się z nimi zapoznać w każdej chwili w Internecie na stronie 
www.sl-rack.de

WSTĘP
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Witamy w naszym 
Solar.Pro.Tool.

Do planowania i obliczania przewidywanego projektu dachu służy kon-
figurator Solar.Pro.Tool. dostępny na naszej stronie internetowej.

 » Do wszystkich dachów skośnych i płaskich
 » Tylko 10 kroków do celu
 » W 2D lub 3D (PDF, DXF, DWG)
 » Pozwolenia organu nadzoru budowlanego
 » Dokładne obliczenie balastu dla każdego kształtu dachu płaskiego
 » Odpowiednie plany i przejrzysta lista materiałów

KONFIGURATOR

↖
Do narzędzia Solar.Pro.Tool.

↖
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Płyta Alpha
 » Nowa długość pokrycia – teraz 430 mm!

 » Uniwersalna płyta zamienna do prawie wszystkich rodzajów dachówek

 » Do 60% redukcji połączeń dachowych

 » Dostosowana do dużych obciążeń śniegiem (do 1500 kg)

 » Uproszczone magazynowanie

 » Nie wymaga mechanicznego cięcia; koniec z połamanymi dachówkami!

 » Min. szerokość krokwi 36 mm (z 6 śrubami)

 » Szyna o regulowanej wysokości dzięki wstępnie zmontowanej kombinacji zacisków 
(przy pionowym montażu szyn zastąpić dostępną opcjonalnie pionową kombinacją 
zacisków, nr art. 11105-05)

 » Sprawdzona i szybka technika zawieszania szyn

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Uszczelnienie nitowaną gumową manszetą wykonaną z EPDM odpornego na  
promieniowanie UV i podniesione boki panelu

 » W zagłębieniach żłobkowań powstają strefy wyciszenia wiatru, dzięki czemu woda 
płynie wzdłuż w dół

 » Ze zintegrowanym deflektorem śniegu lub lodu

 » Montaż jednowarstwowy lub krzyżowy

 » Materiał: walcowana blacha aluminiowa

UNIKALNE NA RYNKU

Nr art. 11500-00 EAN 4262355110971 Płyta Alpha, kolor: Brązowy miedziany RAL 8004 5 sztuk na opakowanie

Nr art. 11500-01 EAN 4262355110988 Płyta Alpha, kolor: Antracyt RAL 7016 5 sztuk na opakowanie

WARIANTY

PŁYTA ALPHA

Płyta Alpha
Brązowy miedziany 
Nr art. 11500-00

Płyta Alpha
antracyt RAL 7016 
Nr art. 11500-01
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 » Alpha-Flex 120 
Nr art. 11512-00                

       - Płyta montażowa wspornika 

       - Przesunięcie boczne wspornika do korekty

       - Dodatkowe mocowanie do uziemienia

       - Zawiera mocowanie wspornika Alpha-Flex                                      

Akcesoria

 » Alpha-Flex 2000 
Nr art. 11501-2000  

       - Nadmierne naprężenie do 2 krokwi (jeśli nie mają 
czystego podparcia dla mocowania wspornika lub płyty 
montażowej) 

       - Lepszy rozkład obciążeń dzięki zastosowaniu kilku 
wsporników  

       - Przesunięcie boczne wspornika do korekty 

       - Dodatkowe mocowanie do uziemienia

PŁYTA ALPHA

Nr art. 11512-00 EAN 4262355110346 Alpha-Flex 120, długość 120 mm, zawiera mocowanie wspornika 
Alpha-Flex   20 sztuk na opakowanie

Nr art. 11501-2000 EAN 4262355110353 Alpha-Flex 2000, długość 2000 mm   20 sztuk na opakowanie

Nr art. 11105-05 EAN 4262355110339 Kombinacja zacisków, pionowa 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 11501-02 EAN 4262355111428 Mocowanie wspornika Alpha-Flex 200 sztuk na opakowanie

Nr art. 11101-20 EAN 4262355111411 Zacisk wyrównania potencjału do SL Alu i Alpha-Flex 200 sztuk na opakowanie

Nr art.  97401-00 EAN 4262355111985 Klin piankowy do płyty Alpha 100 sztuk na opakowanie

AKCESORIA

Opcjonalna pionowa 
kombinacja zacisków 
Nr art. 11105-05

Opcjonalna płyta montażowa 
Alpha-Flex 120 z mocowaniem 
wspornika 
Nr art. 11512-00 

Opcjonalny profil łączący  
krokwie Alpha-Flex 2000 
Nr art. 11501-2000

Opcjonalne mocowanie  
wspornika Alpha-Flex 
Nr art. 11501-02

Opcjonalny zacisk wyrównania 
potencjału do SL Alu i  
Alpha-Flex 
Nr art. 11101-20



 » Klin piankowy  
Nr art. 97401-00              

       - opcjonalny element w szczególnych wariantach dachówki do  
         zabezpieczenia przed gryzoniami
       - samoprzylepny pasek z pełnej pianki
       - formowalna struktura
       -z wytrzymałej pianki siatkowej                  

Opcjonalny klin piankowy do 
płyty Alpha
Nr art. 97401-00
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SL Alu XL
do dużego obciążenia śniegowego

110 - 120 mm

SL Alu L

110 - 120 mm

Hak dachowy 
SL Alu L

 » Sprawdza się na wszystkich popularnych dachach pokrytych dachówką / strefa obciążenia 
śniegiem 4

 » Możliwość regulacji w trzech wymiarach haka dachowego:

- Optymalne dopasowanie do dachu, bez konieczności stosowania  
podkładek

- Prosta regulacja wysokości stopy w zakresie 35 mm - 60 mm,
odpowiednie zawieszenie i ustalenie położenia haka dachowego

- Duża elastyczność lateralna umożliwia optymalne ustawienie uchwytu przy wyjściu 
pomiędzy panelami dachowymi

 » Sprawdzona i szybka technika zawieszania szyn

 » Wysokość szyny regulowana za pomocą wstępnie zmontowanej  
kombinacji zacisków (w przypadku montażu na szynie pionowej należy  
zastąpić dostępną opcjonalnie kombinacją zacisków pionowych,  
nr art. 11105-05)

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Montaż jednowarstwowy lub krzyżowy

 » Ze względu na większy rozstaw śrub możliwe jest zastosowanie śrub 6 mm

 » Można przykręcić również do wąskich belek (np. wiązarów gwoździowych), przy użyciu 
śrub 6-kątnych możliwe jest to nawet przy szerokości drewna 36 mm

 » Wykonane w całości z aluminium

 » Przewaga aluminium nad stalą nierdzewną: Grubość materiału może być dostosowana do 
absorpcji działających sił, mniejsza waga

 » Dodatkowa możliwość mocowania szyny wyrównania potencjału (nr art. 11101-20)

 » Kompatybilny z profilem łączącym krokwie SL Alu L (Nr art. 11102-2000):  

       - Umożliwia maksymalne poziome przemieszczanie i pozycjonowanie 
haków dachowych pomiędzy 2 krokwiami

- do nakładania na krokiew, kiedy nie jest obciążalna

-idealna, kiedy haki dachowe mają być instalowane w pobliżu deski szczytowej lub okna 
dachowego

Nr art. 11100-01 EAN 4262355111909 SL Alu L do wysokości łaty dachowej 35 mm - 60 mm    10 sztuk na opakowanie

Nr art. 11100-02 EAN 4262355111916 SL Alu XL do wysokości łaty dachowej 35 mm - 60 mm, wysokie 
obciążenie śniegowe    10 sztuk na opakowanie

Nr art. 11100-03 EAN 4262355111961 SL Alu XXL do wysokości łaty dachowej 35 mm - 60 mm, duże obciążenie    10 sztuk na opakowanie

Nr art. 11105-05 EAN 4262355110339 Kombinacja zacisków, pionowa  100 sztuk na opakowanie

Nr art. 11101-20 EAN 4262355111411 Zacisk wyrównania potencjału do SL Alu i Alpha-Flex  200 sztuk na opakowanie

WARIANTY

SL Alu XXL
Duże obciążenie

110 - 120 mm

POŁĄCZENIA DACHOWE

Opcjonalna pionowa 
kombinacja zacisków 
Nr art. 11105-05

Opcjonalny zacisk  
wyrównania potencjału 
do SL Alu i Alpha-Flex 
Nr art. 11101-20
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Nr art. 11100-01 EAN 4262355111909 SL Alu L do wysokości łaty dachowej 35 mm - 60 mm    10 sztuk na opakowanie

Nr art. 11100-02 EAN 4262355111916 SL Alu XL do wysokości łaty dachowej 35 mm - 60 mm, wysokie 
obciążenie śniegowe    10 sztuk na opakowanie

Nr art. 11100-03 EAN 4262355111961 SL Alu XXL do wysokości łaty dachowej 35 mm - 60 mm, duże obciążenie    10 sztuk na opakowanie

Nr art. 11105-05 EAN 4262355110339 Kombinacja zacisków, pionowa  100 sztuk na opakowanie

Nr art. 11101-20 EAN 4262355111411 Zacisk wyrównania potencjału do SL Alu i Alpha-Flex  200 sztuk na opakowanie

Kombinacje zacisków
 » Do wszystkich haków dachowych z kombinacją zacisków jak i płyty Alpha
 » Szyna RAIL może być mocowana bezpośrednio na hakach dachowych
 » Szybka i łatwa kompensacja wysokości przy nierównych dachach
 » Oszczędność czasu przy montażu; potrzebne jest tylko jedno narzędzie:  

Torx TX40
 » Montaż jednowarstwowy lub krzyżowy
 » Ciągłe połączenie niskooporowe dla wyrównania potencjałów

Nr art. 11105-05 EAN 4262355110339 Kombinacja zacisków, pionowa 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 13101-05 EAN 4262355110919 Kombinacja zacisków, pozioma 100 sztuk na opakowanie

WARIANTY

POŁĄCZENIA DACHOWE

Hak dachowy 
SL A2

 » Niedrogi, niezawodny i wszechstronny

 » Sprawdza się na wszystkich popularnych dachach pokrytych dachówką / strefa 
obciążenia śniegiem 4

 » Optymalne dopasowanie do dachu za pomocą podkładek 2 mm lub 5 mm

 » Wysokość szyny regulowana za pomocą wstępnie zmontowanej kombinacji  
zacisków (w przypadku montażu na szynie pionowej należy zastąpić dostępną  
opcjonalnie kombinacją zacisków pionowych, nr art. 11105-05)

 » Sprawdzona i szybka technika zawieszania szyn

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Montaż jednowarstwowy lub krzyżowy

 » Materiał: Stal nierdzewna, spawana

35 mm o 45 mm

Nr art. 13135-01 EAN 4262355110926 SL A2-35 dla wysokości łaty dachowej 35 mm   20 sztuk na opakowanie

Nr art. 13145-01 EAN 4262355110933 SL A2-45 dla wysokości łaty dachowej 45 mm   20 sztuk na opakowanie

Nr art. 13145-02 EAN 4262355110940 SL A2-45 X dla wysokości łaty dachowej 45 mm, duże 
obciążenie śniegiem   10 sztuk na opakowanie

Nr art. 11105-05 EAN 4262355110339 Kombinacja zacisków, pionowa 100 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Opcjonalna pionowa 
kombinacja zacisków 
Nr art. 11105-05
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35 mm

45 mm

Hak dachowy 
SL A2-Tegalit

 » Hak dachowy z uszlachetnionej stali nierdzewnej bez spawu

 » Działa na wszystkich popularnych dachach tegalit

 » Wstępnie zmontowane złącze krzyżowe pozwala na  
montaż poziomy lub pionowy

 » Otwory na powierzchni do przykręcania umożliwiają  
regulację boczną

 » Sprawdzona i prosta technika zawieszenia szyn nośnych

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Montaż jednowarstwowy lub krzyżowy

Nr art. 13105-00 EAN 4262355110964 SL A2-Tegalit 10 sztuk na opakowanie

Hak dachowy 
SL A2 dachówka karpiówka

 » Hak dachowy z uszlachetnionej stali nierdzewnej bez spawu

 » Sprawdza się na wszystkich popularnych dachach typu karpiówka

 » Wstępnie zmontowane złącze krzyżowe pozwala na montaż poziomy lub 
pionowy

 » Otwory na powierzchni do przykręcania umożliwiają regulację boczną

 » Sprawdzona i prosta technika zawieszenia szyn nośnych

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Montaż jednowarstwowy lub krzyżowy

Nr art. 13106-00 EAN 4262355110407 SL A2 dachówka karpiówka 10 sztuk na opakowanie

Podkładki do haków  
dachowych

WARIANTY

Nr art. 94701-02 EAN 4262355110278 Podkładka: 2 mm, 150 x 60 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 94702-05 EAN 4262355110285 Podkładka: 5 mm, 150 x 60 mm 50 sztuk na opakowanie

Możliwe warianty
pionowe

Możliwe warianty
pionowe

POŁĄCZENIA DACHOWE
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Hak dachowy 
SL A2 łupek

 » Hak dachowy ze stali nierdzewnej bez spawu

 » Sprawdza się z płytami zamiennymi do dachówek

 » Poziome i pionowe bezpośrednie mocowanie profili nośnych modułów  
poprzez otwór podłużny (M10)

 » Śruby mocujące (M10x25) i nakrętki dostępne opcjonalnie,  
nr art. 93110-25 i nr art. 93306-10

 » Montaż jednowarstwowy lub krzyżowy

75 mm

Nr art. 13107-00 EAN 4262355110391 SL A2 łupek 20 sztuk na opakowanie

Płyta zamienna do łupków
 » Odpowiednia do zastosowań równoległych do dachu i elewacji w połączeniu ze śrubami dwugwintowymi

 » Sprawdza się w przypadku wszystkich popularnych dachów łupkowych, bitumicznych,  
włókno-cementowych i gontowych

 » Bezpośrednie i tym samym trwałe połączenie z konstrukcją nośną dachu za pomocą zestawu  
śrub dwugwintowych (strona 18)

Nr art. 13501-270 EAN 4262355110360 Płyta zamienna do łupków 200 x 270 mm 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 13501-370 EAN 4262355110377 Płyta zamienna do łupków 200 x 370 mm 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 13501-580 EAN 4262355110384 Płyta zamienna do łupków 200 x 580 mm 25 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Profil nakładany na krokwie do ha-
ków dachowych SL Alu L 

 » pasuje do haków dachowych serii SL Alu L

 » umożliwia maksymalne poziome przesuwanie i pozycjonowanie haków dachowych 
między dwiema krokwiami

 » dostępny z długością 2000 mm

Nr art. 11102-2000 EAN 4262355111992 Profil nakładany na krokwie SL Alu L, długość 2000 mm 20 sztuk na opakowanie

POŁĄCZENIA DACHOWE
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Trapez 3

Trapez 2 z szyną nośną RAIL

Trapez 5 z  
zaciskiem 
środkowym

Trapez 1

Trapez 4

Trapez 3
 » Wygodne i oszczędzające czas przykręcanie od góry

 » Szynę mocującą o długości 370 mm można rozciągnąć na kilka 
przetłoczeń

 » Montaż na przetłoczeniu zapewnia najlepszą dostępność i  
największą możliwą odległość od warstwy odprowadzającej wodę

 » Do pionowego montażu modułu; montaż poziomy jest możliwy  
po dodaniu podkładki (nr art. 91701-00)

 » Możliwość łączenia z łącznikami krzyżowymi do stosowania z szynami 
RAIL

 » Materiał: Aluminium

Zalety: 

 » Opcjonalnie: Płyta do wyrównywania 
potencjału

 » Wstępnie zamontowane gumowe paski 
EPDM (odporne na promieniowanie 
UV) zapewniają niezbędną szczelność 
podczas łączenia śrubami

 » Odpowiednie śruby wiercące wraz  
z podkładkami uszczelniającymi EPDM 
dostępne oddzielnie

Trapez 1
 » Bardzo ekonomiczny i wyjątkowo oszczędny pod względem zużycia materiału wariant  

mocowania do poziomego ułożenia modułów na dachu z blachy trapezowej

 » Dostosowuje się bezstopniowo do geometrii blachy trapezowej

 » Materiał: Aluminium

Trapez 2
 » Najprostsza forma montażu profilu na dachu z blachy trapezowej

 » Mocowanie w dolnym kanale szyny nośnej RAIL jest zapewnione dzięki  
standaryzacji

 » Do odchylenia pod kątem prostym do profilu nośnego

 » Montaż przeprowadzać zawsze po przeciwnych stronach

 » Materiał: Stal nierdzewna

Nr art. 11201-01 EAN 4262355110414 Trapez 1 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 13202-01 EAN 4262355110421 Trapez 2 200 sztuk na opakowanie

Nr art. 11205-03 EAN 4262355110438 Trapez 3 50 sztuk na opakowanie

Z wstępnie zamontowanymi  
paskami z gumy EPDM (odpornymi 
na promieniowanie UV)

DACH TRAPEZOWY
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Z wstępnie zamontowanymi paskami z 
gumy EPDM (odpornymi na promie-
niowanie UV) 

Trapez 4 
 » Wygodne i oszczędzające czas przykręcanie od góry

 » Montaż na przetłoczeniu zapewnia najlepszą dostępność i największą możliwą 
odległość od warstwy odprowadzającej wodę

 » Ze zintegrowaną przekładką z tworzywa sztucznego do opcjonalnego mocowania 
szyny nośnej na suwak w celu skompensowania rozszerzalności cieplnej

 » Dzięki powiększonej powierzchni nośnej, przez blachę trapezową mogą być  
przenoszone większe siły

 » Co najmniej dwa łączniki na profil z dostosowaniem zacisków od profilu w kierunku 
rynny

 » Materiał: Aluminium

Trapez 5 
 » Wygodne i oszczędzające czas przykręcanie od góry

 » Do poziomego ułożenia modułów na dachu z blachy trapezowej

 » Montaż pionowy możliwy za pomocą podkładki (nr art. 91701-00) lub  
poprzez dodatkowe zastosowanie łączników krzyżowych i szyn

 » Montaż na przetłoczeniu zapewnia najlepszą dostępność i największą  
możliwą odległość od warstwy odprowadzającej wodę

 » Dzięki powiększonej powierzchni nośnej, przez blachę trapezową mogą  
być przenoszone większe siły

 » Kanał śrubowy do połączenia systemu jest zintegrowany z profilem

 » Materiał: Aluminium

Nr art. 91203-00 EAN 4262355110445 Trapez 4 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 11202-01 EAN 4262355110452 Trapez 5 100 sztuk na opakowanie

Z wstępnie zamontowanymi paskami z 
gumy EPDM (odpornymi na promienio-
wanie UV)

DACH TRAPEZOWY
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Płyta do wyrównywania potencjału
 » Do przeniesienia potencjału instalacji/modułów na dach z blachy trapezowej (funkcjonalność 

płyty do wyrównywania potencjału wymaga uziemienia dachu z blachy trapezowej)

 » Dotyczy wszystkich systemów trapezowych SL Rack

Blachowkręty do  
cienkiej blachy trapezowej

 » Śruba wiercąca samogwintująca 5,5 x 20-25 DS 16 mm, nr art. 93155-25   
Wydajność wiercenia stal....................................... 0,5 mm - 2,0 mm   
Wydajność wiercenia aluminium........................... 0,5 mm - 2,0 mm  

 » Śruba wiercąca samogwintująca 6,0 x 25-25 DS 16 mm, nr art. 93160-25   
Wydajność wiercenia stal....................................... 0,4 mm - 2,0 mm   
Wydajność wiercenia aluminium........................... 0,5 mm - 2,0 mm  

 » PREMIUM Śruba wiercąca samogwintująca 6 x 25 DS 16 mm, n. art. 93161-25  
Wydajność wiercenia stal....................................... 0,5 mm - 1,5 mm   
Wydajność wiercenia aluminium........................... 0,4 mm - 2,0 mm  

Uwaga:
Na dachu mogą 
znajdować się 
metalowe wióry!

Nr art. 93201-00 EAN 4262355110261 Płyta do wyrównywania potencjału 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 93155-25 EAN 4262355110995 Śruba wiercąca samogwintująca 5,5 x 20-25 DS 16 mm do wariantów 
trapezowych 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 93160-25 EAN 4262355111008 Śruba wiercąca samogwintująca 6,0 x 25-25 DS 16 mm do wariantów 
trapezowych 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 93161-25 EAN 4262355111640 PREMIUM Śruba wiercąca samogwintująca 6 x 25 DS 16 mm do wariantów 
trapezowych 100 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Nr art. 93155-26 EAN 4262355111015 Śruba wiercąca z końcówką wiercącą 5,5 x 25 DS 16 mm 100 sztuk na opakowanie

Śruba wiercąca z  
końcówką wiercącą

 » Śruba wiercąca z końcówką wiercącą 5,5 x 25 DS 16 mm,  
nr art. 93155-26   
Wydajność wiercenia stal................................ 0,4 mm - 1,5 mm   
Wydajność wiercenia aluminium.................... 0,4 mm - 5,0 mm  

DACH TRAPEZOWY
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System wkładek RAIL Inlay
 » System wkładek Inlay dla oszczędności czasu i ekonomicznego montażu

 » Anodowany na czarno dla atrakcyjnego wizualnie montażu i spójnego 
wyglądu ogólnego na dachu

 » Tylko jeden rozmiar szyny: zastosowanie wkładek do kompensacji różnych 
wysokości modułów (30 mm - 50 mm)

 » Kompatybilny ze wszystkimi hakami dachowymi SL Rack i połączeniami 
blachy trapezowej

 » Optymalne magazynowanie dzięki zmniejszonej liczbie komponentów

 » Pionowy lub poziomy układ modułów

 » Odpowiedni do dachów i fasad

 » Opcjonalnie dostępny jako specjalne rozwiązanie do określonych wysokości 
modułów RAIL Inlay

dół

RAIL Inlay
góra

Wkładka 
 » Wkładka do kompensacji różnych wysokości modułów w systemie

 » Wysokości poszczególnych wkładek są dopasowane do wysokości modułów 
znanych na rynku fotowoltaiki

Pokrywa końcowa RAIL Inlay
 » Do RAIL Inlay na dole i Rail Inlay na górze

 » W komplecie dwie śruby mocujące

Nr art. 86501-6000 EAN 4262355110216 RAIL Inlay góra, 6000 mm 80 sztuk na opakowanie

Nr art. 86502-6000 EAN 4262355110223 RAIL Inlay dół, 6000 mm 80 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Nr art. 81501-30 EAN 4262355110209 Wkładka do wysokości modułu 30 mm - 32 mm 200 sztuk na opakowanie

Nr art. 81501-33 EAN 4262355110193 Wkładka do wysokości modułu 33 mm - 35 mm 200 sztuk na opakowanie

Nr art. 81501-36 EAN 4262355110186 Wkładka do wysokości modułu 36 mm - 38 mm 200 sztuk na opakowanie

Nr art. 81501-39 EAN 4262355110179 Wkładka do wysokości modułu 39 mm - 41 mm 200 sztuk na opakowanie

Nr art. 81501-42 EAN 4262355110162 Wkładka do wysokości modułu 42 mm - 44 mm 200 sztuk na opakowanie

Nr art. 81501-45 EAN 4262355110155 Wkładka do wysokości modułu 45 mm - 47 mm 200 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Nr art. 86525-00 EAN 4262355110148 Pokrywa końcowa RAIL Inlay, czarna 500 sztuk na opakowanie

SZYNY NOŚNE
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Szyny nośne RAIL 35 - RAIL 60
 » Kanał szyny górnej wystarczająco głęboki do zastosowania zacisków modułowych do ramy o wysokości 30 mm - 50 mm

 » Kanał szyny dolnej zoptymalizowany pod kątem pazurów mocujących, współpracuje ze wszystkimi połączeniami dachowymi SL Rack

 » Kompatybilny z popularnymi na rynku systemami montażowymi

 » Bardzo łatwa w obsłudze: dobrze leży w dłoni, łatwo się układa

 » Taka sama waga/statyka jak w przypadku porównywalnych produktów

 » Możliwe różne rozpiętości w zależności od wysokości szyny (RAIL 60 i RAIL 120 osiągają największe odstępy dla połączeń dachowych)

 » RAIL 30 i RAIL 35 są zoptymalizowane pod względem wagi do mniejszych obciążeń

 » Dostępne w różnych długościach i również anodowane na czarno

RAIL 35

Nr art. 81135-4750 EAN 4262355111831 RAIL 35- 4750 mm 150 sztuk na opakowanie

RAIL 35

RAIL 40

Nr art. 81140-2400 EAN 4262355111664 RAIL 40 - 2400 mm 150 sztuk na opakowanie

Nr art. 81140-3600 EAN 4262355111848 RAIL 40 - 3600 mm 150 sztuk na opakowanie

Nr art. 81140-4750 EAN 4262355111855 RAIL 40- 4750 mm 150 sztuk na opakowanie

Nr art. 86140-4750 EAN 4262355111862 RAIL 40- 4750 mm, czarna anodowana 150 sztuk na opakowanie

Nr art. 81140-5850 EAN 4262355111893 RAIL 40- 5850 mm 150 sztuk na opakowanie

RAIL 60

RAIL 40

RAIL 60

Nr art. 81160-2400 EAN 4262355110087 RAIL 60 - 2400 mm 98 sztuk na opakowanie

Nr art. 81160-4750 EAN 4262355111879 RAIL 60 - 4750 mm 98 sztuk na opakowanie

Nr art. 86160-4750 EAN 4262355111886 RAIL 60 - 4750 mm, czarna anodowana 98 sztuk na opakowanie

SZYNY NOŚNE
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RAIL 7
dół

Nr art. 81107-4350 EAN 4262355111312 RAIL 7 dół- 4350 mm 84 sztuk na opakowanie

Szyny nośne RAIL 7 
 » Kanał szyny górnej wystarczająco głęboki do zastosowania zacisków modułowych do ramy o wysokości 30 mm - 50 mm

 » Kanał szyny dolnej zoptymalizowany pod kątem pazurów mocujących, sprawdza się ze wszystkimi połączeniami dachowymi SL Rack

 » Kompatybilny z popularnymi na rynku systemami montażowymi

 » Taka sama waga/statyka jak w przypadku porównywalnych produktów

 » RAIL 7 może prowadzić do zwiększenia wydajności, dzięki dodatkowemu  
nachyleniu 7°

Nr art. 81106-4350 EAN 4262355111329 RAIL 7 góra - 4350 mm 40 sztuk na opakowanie

RAIL 7
góra

RAIL 7 DÓŁ

RAIL 7 GÓRA

Nr art. 81112-5400 EAN 4262355111299 RAIL 120- 5400 mm 56 sztuk na opakowanie

RAIL 120

RAIL 120

Szyna nośna RAIL 120
 » Górny kanał szyny wystarczająco głęboki, aby można było zastosować zaciski 

modułowe dla ramy o wysokości od 30 mm do 50 mm

 » Dolny kanał szyny zoptymalizowany pod kątem mocowania pazura, 
współpracuje ze wszystkimi połączeniami dachowymi SL Rack

 » Kompatybilna z popularnymi systemami montażowymi dostępnymi na rynku

 » Bardzo łatwa obsługa: dobrze leży w dłoni, łatwa do układania

 » Ta sama waga/statyka, co w przypadku porównywalnych produktów

 » RAIL 120 zapewnia łatwy dostęp do złączy i lepszą wentylację od tyłu  
systemu PV

SZYNY NOŚNE
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Łącznik zewnętrzny RAIL 
 » Uniwersalnie kompatybilny z innymi profilami dostępnymi na 

rynku

 » Możliwość łatwego przykręcenia od góry

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Dostępny również w czarnym anodowanym wykończeniu

 » Najprostsze i najszybsze łączenie profili nośnych modułów

 » Uniwersalne zastosowanie dla wszystkich rozmiarów profili o 
takich samych wartościach charakterystyki statycznej szyny 

Nr art. 81140-05 EAN 4262355110025 Łącznik zewnętrzny RAIL 25 sztuk na opakowanie

Nr art. 86140-05 EAN 4262355110018 Łącznik zewnętrzny RAIL, czarny anodowany 25 sztuk na opakowanie

WARIANTY

SZYNY NOŚNE
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Łącznik wewnętrzny
RAIL 2.0

 » Niezwykle wytrzymały, precyzyjny i łatwy w montażu

 » Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki wstępnie zamontowanym śrubom 

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40 

 » Do łączenia profili nośnych modułów bez możliwości  
naruszenia struktury zewnętrznej

Zaślepki RAIL
 » Z otworami do odprowadzania wody

 » Kompatybilność z innymi systemami dostępnymi na rynku

Nr art. 94640-06 EAN 4262355110506 Zaślepka z tworzywa sztucznego RAIL 40, szara 500 sztuk na opakowanie

Nr art. 94640-05 EAN 4262355110513 Zaślepka z tworzywa sztucznego RAIL 40, czarna 500 sztuk na opakowanie

Nr art. 94660-06 EAN 4262355110520 Zaślepka z tworzywa sztucznego RAIL 60, szara 250 sztuk na opakowanie

Nr art. 94660-05 EAN 4262355110537 Zaślepka z tworzywa sztucznego RAIL 60, czarna 250 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0
do RAIL 35

Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0
do RAIL 40

Nr art. 81130-02 EAN 4262355111688 Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0 do RAIL 30 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 81135-02 EAN 4262355111442 Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0 do RAIL 35 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 81140-02 EAN 4262355110469 Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0 do RAIL 40 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 86140-02 EAN 4262355110476 Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0 do RAIL 40,  
czarny anodowany 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 81160-02 EAN 4262355110483 Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0 do RAIL 60 40 sztuk na opakowanie

Nr art. 86160-02 EAN 4262355110490 Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0 do RAIL 60,  
czarny anodowany 40 sztuk na opakowanie

Nr art. 81112-02 EAN 4262355111459 Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0 do RAIL 120 15 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0
do RAIL 120

Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0 do 
RAIL 60, czarny anodowany

Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0
do RAIL 30

SZYNY NOŚNE
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Zaciski środkowe i końcowe Vario 
 » Uniwersalne zaciski środkowe i końcowe do ramy o wysokości 30 mm - 50 mm

 » Mocowanie pionowe lub poziome poprzez proste podniesienie i obrócenie  
pazura o 90°

 » W całości wstępnie zmontowane; kompatybilne z wszystkimi szynami

 » Możliwość łatwego przykręcenia od góry; potrzebne jest tylko jedno narzędzie: 
Torx TX40

 » Długość zacisku 70 mm zapewnia bezpieczny montaż

 » Zacisk środkowy opcjonalnie z kołkiem uziemiającym do wyrównania potencjału

 » Wszystkie zaciski dostępne również w czarnym anodowanym wykończeniu

 » kompatybilny z podkładką blaszaną do zacisków (nr art. 91701-00):

-w połączeniu odpowiedni do wysokości ramy modułu 28 mm

WARIANTY

Zaciski końcowe Vario z kołkiem uziemiającym
do ramy o wysokości 30 mm - 50 mm

Zaciski środkowe Vario z kołkiem uziemiającym
do ramy o wysokości 30 mm - 50 mm

Zaciski środkowe Vario bez uziemienia
do ramy o wysokości 30 mm - 50 mm

Zaciski końcowe Vario bez uziemienia
do ramy o wysokości 30 mm - 50 mm

ZACISKI MODUŁOWE

Poziomo lub pionowo poprzez proste podniesienie i obrócenie pazura

Nr art. 91112-00 EAN 4262355110544 Zacisk końcowy Vario 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96112-00 EAN 4262355110551 Zacisk końcowy Vario, czarny anodowany 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91114-00 EAN 4262355112005 Zacisk końcowy Vario z uziemieniem 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96114-00 EAN 4262355112012 Zacisk końcowy Vario z uziemieniem, czarny anodowany 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91121-01 EAN 4262355110568 Zacisk środkowy Vario z uziemieniem 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96141-01 EAN 4262355110575 Zacisk środkowy Vario z uziemieniem, czarny anodowany 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91151-01 EAN 4262355110582 Zacisk środkowy Vario 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96151-01 EAN 4262355110599 Zacisk środkowy Vario, czarny anodowany 100 sztuk na opakowanie
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Zaciski do laminatu 
 » Zaciski do laminatu do bezramowych modułów cienkowarstwowych o grubości 

6,8 mm a także zaciski do laminatu Vario o precyzyjnie dopasowanym kształcie dla 
modułów o różnych grubościach

 » Długość mocowania wynosząca 70 mm i karbowana guma EPDM gwarantują  
bezpieczne mocowanie bezramowych modułów fotowoltaicznych

 » Możliwość łatwego przykręcenia od góry

 » W zestawie śruba M8 i nakrętka czworokątna

 » Opcjonalnie: Moduł zatrzaskowy M8 (nr art. 94301-00) do ułatwionego  
wprowadzania nakrętki czworokątnej w dowolnym punkcie szyny RAIL

Nr art. 91601-68 EAN 4262355110605 Zacisk środkowy do laminatu, z śrubą i nakrętką 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91601-69 EAN 4262355110612 Zacisk końcowy do laminatu, z śrubą i nakrętką 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91602-68 EAN 4262355111695 Zacisk środkowy do laminatu Vario, z śrubą i nakrętką 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91602-69 EAN 4262355111701 Zacisk końcowy do laminatu Vario, z śrubą i nakrętką 100 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Zacisk środkowy do 
laminatu Vario

Zacisk końcowy do 
laminatu Vario

Zacisk końcowy do 
laminatu 

Zacisk środkowy do 
laminatu

Nr art. 91113-31 EAN 4262355111510 Zaciski końcowe 30-32 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-31 EAN 4262355111527 Zaciski końcowe 30-32 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91113-34 EAN 4262355111534 Zaciski końcowe 33-35 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-34 EAN 4262355111541 Zaciski końcowe 33-35 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91113-37 EAN 4262355111558 Zaciski końcowe 36-38 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-37 EAN 4262355111565 Zaciski końcowe 36-38 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91113-41 EAN 4262355111572 Zaciski końcowe 40-42 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-41 EAN 4262355111589 Zaciski końcowe 40-42 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91113-45 EAN 4262355111596 Zaciski końcowe 45-46 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-45 EAN 4262355111602 Zaciski końcowe 45-46 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91113-50 EAN 4262355111619 Zaciski końcowe 50 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-50 EAN 4262355111626 Zaciski końcowe 50 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Zaciski końcowe 30 - 50 
 » Zacisk końcowy dla ramy o wysokości od 30 mm do 50 mm

 » Łatwe wkręcanie od góry; potrzebne tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Długość zacisku 70 mm zapewnia bezpieczną instalację 

ZACISKI MODUŁOWE
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Zacisk wpustowy Falz18H
 » Odpowiedni do dachów z wpustem okrągłym o maks. Ø 18 mm,  

odpowiedni do bezszynowego, poziomego montażu modułów

 » Dzięki zastosowaniu łącznika krzyżowego, szyny można wykorzystać 
również do pionowego montażu modułów

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Materiał: Aluminium

Falz18H do dachów z 
wpustem okrągłym  
Ø 18 mm, poziomo 
Nr art. 11401-01

Zacisk wpustowy DFalzPro
 » Odpowiedni do najczęściej spotykanych dachów z podwójnym wpustem 

stojącym, odpowiedni do bezszynowego, poziomego montażu modułów

 » Dzięki zastosowaniu łącznika krzyżowego, szyny można wykorzystać 
również do pionowego montażu modułów

 » W przypadku blach tytanowo-cynkowych należy przestrzegać maks. 
długości szyny 3-4 m

 » Materiał: Aluminium

DFalzPro do dachów z 
podwójnym wpustem, 
poziomy
Nr art. 11401-05

Zacisk wpustowy DFalzCu
 » Odpowiedni do najczęściej spotykanych dachów z podwójnym wpustem 

stojącym z miedzi, odpowiedni do bezszynowego, poziomego montażu 
modułów

 » Dzięki zastosowaniu łącznika krzyżowego, szyny można wykorzystać również do 
pionowego montażu modułów

 » Materiał: Aluminium (górna część), stal nierdzewna (dolna część)

DFalzCu do dachów z 
podwójnym wpustem z 
miedzi, poziomy 
Nr art. 11401-03

Nr art. 11401-01 EAN 4262355110629 Falz18H do dachów z wpustem okrągłym Ø 18 mm, poziomy 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 11401-05 EAN 4262355110643 DFalzPro do dachów z podwójnym wpustem, poziomy 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 11401-03 EAN 4262355110650 DFalzCu do dachów z podwójnym wpustem z miedzi, 
poziomy 50 sztuk na opakowanie

ZACISKI MODUŁOWE
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Zestaw śrub dwugwintowych SL 
 » Uniwersalny uchwyt profilowy do szyn nośnych RAIL

 » Uszczelnienie za pomocą gumy EPDM

 » Kopuła ciśnieniowa chroniąca uszczelnienie przed promieniowaniem UV  
i utrzymująca funkcję uszczelnienia

 » Możliwość przykręcenia do konstrukcji drewnianej

Płyta uszczelniająca 
 » Do zrównoważonego rozkładu obciążenia

 » Najwyższa szczelność dla dachów pokrytych blachą

 » Aby uzyskać optymalne uszczelnienie na dachach bitumicznych (gontowych), 
zalecamy dodatkowo zastosowanie Bitu-Pad

Bitu-Pad 
 » Dodatek do płyty uszczelniającej dla optymalnego uszczelnienia dachów ‚bitumic-

znych (gontowych)

 » Samoprzylepne 

Bitu-Pad

Nr art. 23310-200 EAN 4262355110667 Zestaw śrub dwugwintowych SL M10 x 200 mm 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 23310-300 EAN 4262355110674 Zestaw śrub dwugwintowych SL M10 x 300 mm 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 23312-200 EAN 4262355110681 Zestaw śrub dwugwintowych SL M12 x 200 mm 50 sztuk na opakowanie

Nr art. 23312-300 EAN 4262355110698 Zestaw śrub dwugwintowych SL M12 x 300 mm 50 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Nr art. 23201-00 EAN 4262355110704 Płyta uszczelniająca 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 23201-03 EAN 4262355110711 Bitu-Pad 100 sztuk na opakowanie

Płyta uszczelniająca

ŁĄCZNIKI SPECJALNE
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Łącznik krzyżowy 
 » Umożliwia proste połączenie krzyżowe 90° do wszystkich profili nośnych  

modułów RAIL

 » Możliwość łatwego i szybkiego przykręcenia od góry

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Połączenie zaciskowe można bardzo łatwo poluzować i przesunąć

 » Połączenie odporne na działanie prądu piorunowego

Zaciski odgromowe 
 » Pasują do wszystkich profili

 » Nr art. 91518-00: Możliwość łatwego przykręcenia od góry

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Zacisk w całości wstępnie zmontowany

 » Drut okrągły Ø 8 mm i 10 mm z tylko jednym zaciskiem

 » Certyfikacja zgodnie z DIN EN 62561

 » Kontrole metrologiczne należy przeprowadzać zgodnie  
z obowiązującymi normami elektrotechnicznymi

Nr art. 91202-00 EAN 4262355110735 Łącznik krzyżowy 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91518-00 EAN 4262355110742 Zacisk odgromowy górny 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91520-00 EAN 4262355110759 Zacisk odgromowy dolny 100 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Zacisk odgromowy górny, bardzo 
mała wysokość do modułów o 
wysokości ramy 30 mm

Zacisk odgromowy dolny ze 
śrubą M10 w zestawie

Adapter do śrub dwugwintowych 
 » Do uniwersalnego montażu szyn RAIL lub innych powszechnie stosowanych szyn 

nośnych z dolnym wpustem 10,5 mm

 » Pasuje do śrub dwugwintowych M10 i M12

Nr art. 11301-12 EAN 4262355111206 Adapter do śrub dwugwintowych M12 100 sztuk na opakowanie

ŁĄCZNIKI SPECJALNE
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Uniwersalny adapter RAIL                                                           
 » Połączenie szyn SL Rack RAILS z powszechnie stosowanymi hakami dachowymi 

i zamiennymi płytami dachowymi z pionową powierzchnią do przykręcania i 
otworami lub otworami podłużnymi do śrub M10

 » Uchwyt do profilu z wciśniętą śrubą M10

 » Brak kontrowania przy dokręcaniu nakrętki

 » Z nakrętką M10

Nr art. 11110-00 EAN 4262355111435 Uniwersalny adapter RAIL, z nakrętką M10 200 sztuk na opakowanie

ŁĄCZNIKI SPECJALNE
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Nr art. 91827-50 EAN 4262355110834 Perforowana taśma aluminiowa do podłączenia 
potencjału - 50 m 10 sztuk na opakowanie

Perforowana taśma aluminiowa
 » Perforowana taśma aluminiowa do podłączenia potencjału, 27 x 1,5 mm, Ø 6,75 mm
 » Rolka o długości 50 m, rozstaw otworów 40 mm

AKCESORIA

Nr art. 91701-00 EAN 4262355110766 Blacha podkładowa do zacisków 100 sztuk na opakowanie

Blacha podkładowa do zacisków
 » Do prostego powiększenia powierzchni nośnej pod modułem solarnym
 » Z aluminium

Moduł zatrzaskowy M8
 » Do uproszczonego zakładania nakrętki czworokątnej w dowolnym miejscu 

szyn nośnych RAIL
 » Umożliwia uniwersalne mocowanie różnych elementów

Nakrętka czworokątna

Nakrętka sześciokątna

Śruba sześciokątna

Nr art. 94301-00 EAN 4262355110773 Moduł zatrzaskowy M8 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 93304-08 EAN 4262355110780 Nakrętka czworokątna M8 200 sztuk na opakowanie

Nr art. 93306-10 EAN 4262355110797 Śruba z łbem sześciokątnym M10 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 93110-25 EAN 4262355110803 Śruba sześciokątna M10 x 25 mm 100 sztuk na opakowanie
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Nr art. 91402-00 EAN 4262355110827 Klips kablowy RAIL, matowy czarny 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 92106-08 EAN 4262355110841 Śruba talerzowa 6 x 80 mm TX 30 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 92106-10 EAN 4262355110858 Śruba talerzowa 6 x 100 mm TX 30 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 92106-12 EAN 4262355110865 Śruba talerzowa 6 x 120 mm TX 30 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 92108-08 EAN 4262355110872 Śruba talerzowa 8 x 80 mm TX 40   50 sztuk na opakowanie

Nr art. 92108-10 EAN 4262355110896 Śruba talerzowa 8 x 100 mm TX 40   50 sztuk na opakowanie

Nr art. 92108-12 EAN 4262355110889 Śruba talerzowa 8 x 120 mm TX 40   50 sztuk na opakowanie

Nr art. 92108-28 EAN 4262355110902 Śruba talerzowa 8 x 280 mm TX 40   50 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Śruba wiercąca do łącznika 
wewnętrznego RAIL

Nr art. 93148-20 EAN 4262355110810 Śruba wiercąca z końcówką wiercącą 4,8 x 20 do łącznika 
wewnętrznego RAIL 100 sztuk na opakowanie

Klips kablowy RAIL
 » Pasuje do górnego kanału śrubowego wszystkich szyn SL Rack RAIL i zwykłych 

szyn na rynku o szerokości wpustu 8 mm
 » Nadaje się do montażu pod modułami o wysokości ramy 30 mm
 » Szybkie mocowanie w kanale i równie szybki demontaż w stanie nieuszkodzonym 

w celu ponownego użycia
 » Nieskomplikowana zmiana pozycji w kanale śrubowym
 » Miejsce na jedno złącze modułu (fotowoltaika) (np. MC4) i do 15 przewodów o  

Ø 5,4 mm każdy
 » Zapomniałeś kabla? Możliwość łatwego otwierania i zamykania
 » Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i warunki 

atmosferyczne w kolorze czarnym matowym

Śruby do konstrukcji drewnianych 
talerzowe

AKCESORIA
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UWAGI
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UWAGI



Skontaktuj się z nami w sprawie 
indywidualnej oferty:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1

83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de

Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Zastrzega się możliwość zmian  
technicznych i błędów w druku.
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