SYSTÉMY PŘÍSTŘEŠKŮ PRO AUTA

Zjistěte více
informací na
stránkách:
www.sl-rack.de

NÁPADY Z NĚMECKA

Navštivte nás na veletrhu

PŘEDMLUVA

Další inovativní nápady
pro vaše projekty
„Od roku 1996 neustále rozvíjíme a vylepšujeme naše montážní
systémy, abychom usnadnili montérům jejich každodenní práci.
Rozhodující úlohu přitom hrají efektivita a hospodárnost, podobně
jako plynulé zpracování zakázek a spolehlivé dodávky potřebných
komponent.
Při navrhování našich komponent jsme vždy mysleli na možnost
šroubování shora, abychom zajistili ničím nerušený průběh prací.
Systémy SL Rack se snadno montují, jsou univerzálně použitelné, intuitivně srozumitelné a přese všechno zůstává zachována
možnost individuálního přizpůsobení příslušné montážní situaci.“
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Ludwig Schletter
Průkopník a autor myšlenky
montážních systémů pro
fotovoltaické panely

25........... let zkušeností
22........... GW instalovaného fotovoltaického výkonu po celém světě
15........... specializovaných poradců, kteří vám rádi poradí!
EU.......... Téměř kompletní výroba v Německu a Evropě
100% .... z ušlechtilé oceli a hliníku - extrémní životnost
Zjistěte více informací
na stránkách:
www.sl-rack.de

Znáte už kanál společnosti
SL Rack na YouTube?
Podívejte se na videa >

*Platí naše záruční podmínky. Můžete se kdykoli podívat na internetu na stránkách www.sl-rack.de
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VARIANTY PŘÍSTŘEŠKŮ PRO AUTA

Před každým zahájením projektu spojeného s přístřeškem pro auto
pamatujte: Předpokladem úspěšného dokončení práce je individuální
plán od našich techniků. Pokud je nutné realizovat zvláštní opatření
nebo vytvořit inovativní variantu projektu, kontaktujte nás. Na vaše individuální požadavky zareagujeme rychlým, kompetentním a moderním
řešením. Díky našemu know-how jsme tu vždy pro vás s poradenstvím i praktickou pomocí.

sales@sl-rack.de

» Systémy přístřešků pro auta pro soukromé uživatele, firemní parkoviště, veřejná parkoviště apod.
» Ideální kompletní modulární systém (podle projektu, přání zákazníka)
» Kompetentní poradenství, výpočet a správa
» Použití pro všechny standardní velikosti modulů
» Sklon přístřešku pro auto 10°- 15°

C1

S

R

» C1 pro parkování z jedné strany
(možný sklon střechy východ/
západ)
» C1S z jedné strany ochrana protiS
slunečnímu záření

S

Varianta přístřešku pro auto
R
s ochranou
proti
slunečnímu záření

R

Varianta přístřešku pro auto
s ochranou proti dešti

S

Varianta přístřešku pro auto
R
s ochranou
proti
slunečnímu záření

R

Varianta přístřešku pro auto
s ochranou proti dešti

S

Varianta přístřešku pro auto
R
s ochranou
proti
slunečnímu záření

R

Varianta přístřešku pro auto
s ochranou proti dešti

» C1R z jedné strany ochrana proti
dešti

C2

S

R

» C2 pro parkování z obou stran
» C2S oboustranná ochrana proti
slunečnímu záření
» C2R oboustranná ochrana proti
dešti

C2Y

S

S

R

» C2Y provedení Y pro parkování z
obou stran
» C2YS provedení Y, oboustranná
ochrana proti slunečnímu zářeníS
» C2YR provedení Y, oboustranná
ochrana proti dešti
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ROZSAH DODÁVKY

ROZSAH DODÁVKY
Nosné konstrukce přístřešků pro auto jsou dodávány jako kompletní sada
připravená k instalaci.
Náš výrobek zahrnuje:
» Hliníková/ocelová konstrukce / plechová střecha
» Statický výpočet nosné konstrukce modulu
» Montážní systém pro lichoběžníkovou střechu
» Barvy lichoběžníkového plechu:

Červenohnědá

ROTBRAUN

ANTHRAZIT

Antracitová

LICHTGRAU

Světle šedá

WEISS

Bílá

RAL FARBEN

Barvy podle
vzorníku RAL

CO BUDETE POTŘEBOVAT V MÍSTĚ INSTALACE
(musí zajistit zákazník)
» Statický výpočet základu

Základové
pasy

» Zařízení pro vykládku námi dodaných komponent,
kompetentní a kvalifikovaný instalační / montážní
tým, betonové základy vč. ukotvení a instalace,
moduly, měnič, elektrická instalace, připojení k
elektrické síti, povolení
(na vyžádání pro vás najdeme montážní tým z
vašeho okolí)
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SYSTÉMY PŘÍSTŘEŠKŮ PRO AUTA

JAK A PROČ?
V následujícím průběhovém diagramu najdete jednotlivé chronologické kroky objednávání systému
přístřešků pro auto.

POPTÁVKA

KALKULACE
ORIENTAČNÍ
CENY

POSUDEK
PODLOŽÍ

OBJEDNÁVKA

VÝKRESY

V poptávce od vás dostáváme nejdůležitější informace o vašem plánovaném projektu.
Místo instalace, použité moduly a jejich požadované uspořádání. Díky tomu budeme moci
posoudit zatížení vašeho systému sněhem a větrem na základě místních stavebních norem
a na základě základních geografických podmínek.
Poskytneme vám poradenství, týkající se možných vhodných řešení přístřešků pro auto při
zohlednění stávajícího zatížení a navíc vám dodáme návrhy optimalizace anebo možností
použití dalších doplňkových komponent. Na základě toho může být proveden prvotní odhad ceny (bez údajů o provedení základu).
Především u větších zařízení (> 100 kWp) jsou nutné informace o zbytkové nosnosti a pevnosti podkladu v tahu, abychom pro vás mohli navrhnout co nejhospodárnější způsob zakládání stavby. Následně kalkulujeme finální cenu a uvedeme odhadovaný termín dodání.
Tím jsou obchodní a technická jednání dokončena. Nyní po vaší písemné objednávce
stanovíme přesný termín dodání. Protože až po oficiálním zadání zakázky můžeme závazně
naplánovat a rezervovat termíny výroby.
Pokud je nyní systém kompletně navržen a jsou jasné technické i obchodní podmínky,
provedeme pro vás detailní výkresy vašeho systému přístřešku pro auto. Nejdříve pracujeme se vzorovými výkresy (dokud nejsou vyjasněny různé faktory), které vám srozumitelně
představí váš systém přístřešku pro auto.
Pamatujte, že v rámci výše uvedených kroků neprovádíme závazný výpočet výnosnosti!

DODÁNÍ
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KONTROLNÍ SEZNAM

Těší nás váš zájem o naše systémy. Abychom pro vás mohli připravit co nejpřesnější nabídku, žádáme vás,
abyste co nejpodrobněji a nejsvědomitěji vyplnili a rozpracovali následující body.

KONTAKTNÍ OSOBA

POŽADOVANÉ VARIANTY PŘÍSTŘEŠKU PRO AUTO

__________________________________________________
Firma
__________________________________________________
Příjmení, jméno
__________________________________________________
Ulice

C1S z jedné strany ochrana proti slunečnímu záření
C1R z jedné strany ochrana proti dešti
C2S oboustranná ochrana proti slunečnímu záření
C2R oboustranná ochrana proti dešti
C2YS provedení Y, oboustranná ochrana proti
slunečnímu záření
 C2YR provedení Y, oboustranná ochrana proti dešti






_____________ ___________________________________
PSČ
Místo

________________________________________________
Název projektu

__________________________________________________
Země

______________ ________________________________
Počet parkovacích Celkový výkon (kWp)
míst (ks)
H
______________
Světlá výška H (m)

__________________________________________________
Telefon
__________________________________________________
E-mail

______________
Osa A (m)
A (max. 7,5 m)

POŽADOVANÉ USPOŘÁDÁNÍ MODULŮ

ZPŮSOB PARKOVÁNÍ

O na výšku
O napříč

 šikmo

________________________
Sklon (doporučujeme 10–15°)

_______________________ ________________________
Moduly nad sebou (ks)
Moduly vedle sebe (ks)

POVINNÉ ÚDAJE UVEDENÉ V E-MAILU

»
»
»

 vertikálně C1

 vertikálně C2

Google Earth Pin (pozice) plánovaného umístění
Rozvržení zařízení s výškovým profilem (terénu)
Technický list modulu

 paralelně

Bez těchto údajů je vytvoření nabídky
nemožné!
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KONTROLNÍ SEZNAM

KONTROLNÍ SEZNAM
ROZVODY A VEDENÍ
Jsou na pozemku rozvody a vedení? Označte křížkem a
případně dodejte také plány s kótami:
 Elektřina  Voda  Plyn  Telefon  Drenáž
 _________________________

BOJOVÉ PROSTŘEDKY A ZBYTKY BOJOVÝCH
PROSTŘEDKŮ
Vycházíme z toho, že v podloží nejsou žádné bojové
prostředky. Především na průmyslových plochách a
starých letištích doporučujeme průzkum v databázi leteckých snímků (www.luftbilddatenbank. de) a žádáme v
případě udělení zakázky o písemné potvrzení.

 Žádné rozvody a vedení
K PROVEDENÍ PRŮZKUMU JE NUTNÉ PAMATOVAT:
ÚDAJE O POVRCHU

»

Na začátku průzkumu stavebního pozemku bude náš
pověřený vedoucí testovacího týmu na místě společně
s polohopisem a dalším zaměstnancem uveden do situace na pozemku. Tím bude možné zamezit mylným
průzkumům na cizích plochách nebo poškození
inženýrských sítí.

»

Pokud existuje geologický posudek k prozkoumávané
ploše nebo jsou jasné zvláštnosti stavebního pozemku, musíte nám je předem sdělit.

»

Výsledky průzkumu stavebního pozemku slouží k
posouzení stavebního podloží.

»

Změny stavebního podložení po provedení průzkumu
(např. zemní práce, zásypy, změny vrstev apod.)
mohou vyžadovat nový průzkum, čímž vznikají další
náklady, které musí hradit zadavatel.

»

Průzkum může být proveden pouze po úplném
vyplnění kontrolního seznamu a společně s polohovým plánem musí být podepsán a odeslán naší
společnosti.

 Dlažba  Beton  Asfalt
 _________________________

VLASTNOSTI PŮDY
Je podklad složen částečně nebo zcela z následujících
materiálů:
 Výplň  Skládka
Byla již provedena opatření ke zvýšení kvality půdy (např.
výměna půdy, geosíť/textilie)?
__________________________________________________
Další údaje o pozemku
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Tento technický list obsahuje pouze informace pro společnost SL Rack GmbH a jejího příslušného zákazníka/zájemce. Obsah tohoto dokumentu závisí na umístění projektu a na příslušných požadavcích
zákazníka. Upozornění: Získáváme osobní údaje. Dodržujte pokyny našeho prohlášení o ochraně
osobních údajů na našich stránkách www.sl-rack.de
Platí všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti SL Rack GmbH v jejich aktuálním vydání.
Můžete se na ně kdykoli podívat na internetu na stránkách www.sl-rack.de

Místo

Datum

Podpis
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SYSTÉMY PŘÍSTŘEŠKŮ PRO AUTA

SL Rack
YouTube

SL Rack
Webová stránka

SL Rack
E-shop

Kontaktujte nás pro
vaši osobní nabídku:
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

Technické změny
a chyby tisku vyhrazeny.
Stav 05/2022 V1

