SYSTEMY WIAT SAMOCHODOWYCH

Dowiedz się
więcej na:
www.sl-rack.de

POMYSŁY Z NIEMIEC

Odwiedź nas na

WSTĘP

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.“
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Ludwig Schletter
Pionier i wizjoner w dziedzinie
fotowoltaicznych systemów
montażowych

25........... lat doświadczenia
22........... 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

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
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WARIANTY WIATY

Ważne przed każdym projektem dotyczącym Twojej wiaty samochodowej: Indywidualne planowanie przez naszych techników jest warunkiem koniecznym do pomyślnego zakończenia prac. Jeśli potrzebujesz
wdrożenia specjalnych środków lub nowego typu wariantu projektu, po
prostu skontaktuj się z nami. Szybko, kompetentnie i nowocześnie odpowiemy na Twoje indywidualne zapytanie. Dzięki naszemu know-how
jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, służąc radą i pomocą.

sales@sl-rack.de

» Systemy wiat dla użytkowników prywatnych, parkingów firmowych, parkingów publicznych itp.
» Idealny modułowy kompletny system (związany z projektem, specyficzny dla klienta)
» Kompetentne doradztwo, kalkulacja i wsparcie
» Dotyczy wszystkich standardowych rozmiarów modułów
» Nachylenie wiaty 10°- 15°

C1

S

R

» C1 do parkowania z jednej strony
(możliwy kąt nachylenia dachu
wschód/zachód)
» C1S jednostronna ochrona
przeciwsłoneczna

S

S

Wariant wiaty samochodowej
R
z osłoną przeciwsłoneczną

R

Wariant wiaty samochodowej
z ochroną przeciwdeszczową

S

Wariant wiaty samochodowej
R
z osłoną przeciwsłoneczną

R

Wariant wiaty samochodowej
z ochroną przeciwdeszczową

S

Wariant wiaty samochodowej
R
z osłoną przeciwsłoneczną

R

Wariant wiaty samochodowej
z ochroną przeciwdeszczową

» C1R jednostronna ochrona przeciwdeszczowa

C2

S

R

» C2 do parkowania po obu stronach
» C2S obustronna ochrona
przeciwsłoneczna

S

» C2R obustronna ochrona przeciwdeszczowa

C2Y

S

R

» C2Y wersja Y do parkowania po
obu stronach
» C2YS wersja Y z obustronną
ochroną przeciwsłoneczną

S

» C2YR wersja Y z obustronną
ochroną przeciwdeszczową

SL Rack GmbH | Münchener Straße 1 | 83527 Haag i. OB | tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de

3

ZAKRES

ZAKRES DOSTAWY
Konstrukcje nośne wiaty samochodowej są dostarczane jako kompletny zestaw
gotowy do montażu.
Nasz pakiet usług obejmuje:
» Konstrukcja aluminiowa/stalowa / dach z blachy
» Obliczenia statyczne konstrukcji nośnej modułu
» System montażowy dla dachu trapezowego
» Kolory blachy trapezowej:

Czerwonobrunatny

ROTBRAUN

Antracyt

ANTHRAZIT

LICHTGRAU

Jasnoszary

WEISS

Biały

RAL FARBEN

Kolory RAL

WYMAGANE NA MIEJSCU
(do dostarczenia przez klienta)
» Obliczenia statyczne fundamentu

Fundament
skrzyniowy

» Sprzęt do rozładunku dostarczonych przez nas
komponentów, kompetentna i wykwalifikowana
ekipa instalacyjna/montażowa, elementy
betonowe wraz z ich zakotwieniem i
montażem, moduły, falowniki, instalacja
elektryczna, przyłącze sieciowe, pozwolenia.
(Na życzenie chętnie udostępnimy listę firm
instalacyjnych w Twojej okolicy).
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SYSTEMY WIAT

JAK I DLACZEGO?
W poniższym schemacie znajdziesz poszczególne, chronologiczne kroki przy zamawianiu systemu wiat.

ZAPYTANIE

KALKULACJA
CENY ORIENTACYJNEJ

GLEBA
EKSPERTYZA

ZAMÓWIENIE

RYSUNEK

W zapytaniu ofertowym otrzymujemy najważniejsze informacje dotyczące planowanego
przedsięwzięcia. Lokalizacja, zastosowane moduły i ich pożądane rozmieszczenie. Dzięki
temu możemy oszacować obciążenie śniegiem i wiatrem dla Twojego systemu w oparciu o
lokalne normy budowlane, jak również podstawowe warunki geograficzne.
Doradzamy w zakresie możliwych rozwiązań wiat samochodowych dla Twojego projektu,
biorąc pod uwagę dane obciążenia, a także przedstawiamy sugestie dotyczące
optymalizacji i/lub ewentualnych dodatkowych elementów. Na tej podstawie można
wykonać pierwszy kosztorys (bez szczegółów dotyczących fundamentów).
Szczególnie w przypadku większych instalacji (> 100 kWp) wymagane są informacje o
wytrzymałości resztkowej i wytrzymałości gruntu na ścinanie, aby określić najbardziej
ekonomiczną dla Ciebie metodę fundamentowania. Następnie oblicza się ostateczną cenę
i podaje szacunkowy czas dostawy.
Zarówno negocjacje handlowe, jak i techniczne są zakończone. Teraz, po Twoim pisemnym
zamówieniu, ustalany jest dokładny czas realizacji. Wynika to z faktu, że dopiero po otrzymaniu oficjalnego zamówienia możemy zaplanować i zarezerwować terminy produkcji.
Po całkowitym zaprojektowaniu systemu i wyjaśnieniu warunków handlowych i
technicznych, system wiaty zostanie dla Ciebie szczegółowo rozrysowany. Wcześniej (o ile
poszczególne czynniki nie zostały jeszcze wyjaśnione) pracujemy na przykładowych
rysunkach, które ilustrują system wiaty w taki sposób, by był on dla Ciebie zrozumiały.

DOSTAWA

Należy pamiętać, że w ramach powyższych kroków nie wykonujemy żadnych wiążących
obliczeń wydajności!
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LISTA KONTROLNA

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi systemami. Abyśmy mogli przedstawić jak najbardziej precyzyjną
ofertę, prosimy o jak najdokładniejsze i sumienne wypełnienie poniższych punktów.

OSOBA DO

POŻĄDANE WARIANTY WIATY

__________________________________________________
Firma
__________________________________________________
Nazwisko, imię
__________________________________________________
Ulica
_____________ ___________________________________
Kod
Miejscowość
__________________________________________________
Kraj
__________________________________________________
Numer
__________________________________________________
E-mail








C1S jednostronna ochrona przeciwsłoneczna
C1R jednostronna ochrona przeciwdeszczowa
C2S obustronna ochrona przeciwsłoneczna
C2R obustronna ochrona przeciwdeszczowa
C2YS wersja Y, obustronna ochrona przeciwsłoneczna
C2YR wersja Y, obustronna ochrona przeciwdeszczowa

________________________________________________
Nazwa projektu
____________________ __________________________
Miejsce postojowe (szt.) Moc całkowita (kWp)
______________
Wysokość H (m)

H

______________
Oś A (m)

A (maks. 7,5 m)

POŻĄDANE ROZMIESZCZENIE MODUŁÓW

METODA PARKOWANIA

O pionowo
O poprzecznie

 skośnie

______________________
Nachylenie (zalecamy 10 - 15°)

_______________________ ________________________
Moduły na sobie (szt.)
Moduły obok siebie (szt.)

OBOWIĄZKOWE INFORMACJE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

»
»
»

 prostopadle C1

 prostopadle C2

Google Earth Pin (położenie) proponowanego miejsca.
Układ wraz z liniami konturowymi (terenu)
Karta danych modułu

 równolegle

Bez tych informacji złożenie oferty
nie jest możliwe!
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LISTA KONTROLNA

LISTA KONTROLNA
PRZEWODY

ŚRODKI BOJOWE I POZOSTAŁOŚCI PO NICH

Czy na terenie znajdują się jakieś przewody? Proszę zaznaczyć
krzyżykiem i w razie potrzeby dostarczyć plany z wymiarami:

Zakładamy, że w podłożu nie ma środków bojowych /
amunicji. Zwłaszcza w przypadku terenów przemysłowych
i starych lotnisk zalecamy zasięgnąć informacji w bazie
zdjęć lotniczych (www.luftbilddatenbank. de) i w przypadku złożenia zamówienia prosimy o pilne, pisemne
potwierdzenie.

 Elektryczność  Woda  Gaz
 Telefon  Odwodnienie
 _________________________
 Nie ma żadnych przewodów

PODCZAS PRZEPROWADZANIA ANALIZY NALEŻY
PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW:

INFORMACJE DOT. POWIERZCHNI

»

Na początku analizy gruntu budowlanego wyznaczony
przez nas kierownik badań musi zostać poinstruowany przez Twojego pracownika o miejscu, które ma
zostać zbadane na podstawie planu terenu. Pozwala
to uniknąć nieprawidłowych badań na cudzym terenie
lub uszkodzenia rur przewodów.

»

Jeśli dostępna jest już ekspertyza geologiczna
dotycząca badanego obszaru lub znane są szczególne
cechy dotyczące gruntu budowlanego, należy o tym
wcześniej poinformować.

»

Wyniki analizy gruntu budowlanego służą do oceny
gruntu budowlanego.

»

Zmiany dokonane w gruncie budowlanym po przeprowadzeniu analizy (np. roboty ziemne, zasypywanie,
ponowne układanie warstw itp.) mogą wymagać przeprowadzenia nowej analizy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, które ponosi klient.

»

Analiza może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy
lista kontrolna została wypełniona w całości, podpisana i przesłana do nas wraz z planami terenu.

 Bruk  Beton  Asfalt
 _________________________

WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA
Czy podłoże składa się w całości lub częściowo z:
 Wypełnienia  Zanieczyszczonych gruntów
Czy są lub były już podejmowane działania mające na celu
poprawę stanu gleby (np. wymiana gleby, geokrata/folia)?
__________________________________________________
Pozostałe informacje na temat terenu
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Ten arkusz danych zawiera wyłącznie informacje dla firmy SL Rack GmbH i jej klientów/interesantów.
Zawartość tego dokumentu zależy od lokalizacji projektu i odpowiednich wymagań klienta. Uwaga:
Gromadzimy dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie danych na
naszej stronie internetowej www.sl-rack.de
Obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy SL Rack GmbH w ich aktualnym brzmieniu.
Można się z nimi zapoznać w każdej chwili w Internecie na stronie www.sl-rack.de

Miejscowość

Data

Podpis
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SYSTEMY WIAT SAMOCHODOWYCH

SL Rack
YouTube

SL Rack
Strona internetowa

SL Rack
Sklep online

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.
Stan 05/2022 V1

