
UCHWYT PŁOTKA PRZECIWŚNIEGOWEGO DO BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ - INSTRUKCJA MONTAŻU
UNIVERSAL SNOW FENCE FOR MODULAR METAL SHEET TILES - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uchwyt (w zależności od potrzeb typ BD: Finnera, Flex, Venecja), 
należy ułożyć na przymocowanej blachodachówce i przykręcić 
bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu za pomocą za po-
mocą wkrętów Ø8 mm. Wszystkie otwory montażowe w blacho 
dachówce należy uszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

The support (BD type: Finnera, Flex, Venecja, depending on the 
needs) has to be placed on the fixed steel tile roofing and scre-
wed directly to the roof’s wooden structure using Ø8 mm screws. 
All the mounting holes in the steel tile roofing need to be sealed 
using  a  roofing sealant.

Uwaga! Rozstaw uchwytów jest uzależniony od strefy obciążenia 
śniegiem. Ilość uchwytów należy dostosować do własnych po-
trzeb (do długości okapu). Po przymocowaniu wymaganej ilości 
uchwytów należy zamontować płotek przeciwśniegowy. Płotek 
montujemy w uchwycie za pomocą zatrzasków.

Caution! The spacing between holders depends on the snow load 
zone. The number of holders should be adjusted to one’s own 
needs (to length of eaves). After fixing the required amount of 
holders there should be installed the snow fence. The fence is 
installed in the holder by means of clamps.
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Uwaga!
Rozstaw uchwytów jest uzależniony od strefy obciążenia 
śniegiem (maks co 40 cm. – w IV i V strefie oraz maks. co 
60 cm – w I, II, III strefie). Ilość uchwytów należy dostoso-
wać do własnych potrzeb (do długości okapu).

Caution!
The spacing between holders depends on the snow load 
zone (max. every 40 cm – in 4th and 5th zone, and max. 
every 60 cm – in 1st, 2nd and 3rd zone). The number of 
holders should be adjusted to one’s own needs (to length 
of eaves).
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