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BIS Sady konzol
Pro každé zařízení ty správné konzoly!

Všude tam, kde je potřeba upevnit na stěnu 

klimatizační jednotku, pumpu nebo topidlo, 

Walraven nabízí různé typy a délky upevňo-

vacích konzolí.

BIS Sada konzol
  Pro upevnění čerpadel, vodních tlakových 

instalací, kompresorů a řady dalších 

lehkých zařízení.

BIS Sada konzol Clim
  Pro upevnění klimatizačních jednotek, 

topení, kompresorů atd.

Odolné a bezpečné

Všude tam, kde je potřeba odolné a bezpeč-

né upevnění na stěnu. BIS Sady konzol pro-

chází speciálním CO
2
 svařovacím procesem a 

díky tomu mohou nést vysoká zatížení. Klad-

li jsme důraz na bezpečnost, a proto jsou 

sady dodávany včetně koncových ucpávek 

lišt, které chrání při případném střetu hlavu, 

oči a ruce. Kladli jsme také důraz na odol-

nost. Každá BIS Sada konzol je velice odol-

ná proti korozi.

Kompletní

Každá sada obsahuje 2 kozoly a všechny ne-

zbytné doplňky pro snadné upevnění. Pro 

zvukovou izolaci jsou dodávané tzv. vibrač-

ní izolátory. Ty jsou prefabrikované a vol-

ně nastavitelné. Téměř každé zařízení může 

být upevněno na BIS Sadách konzol se 2 či 

4 otvory.

BIS Sady konzol jsou také dostupné ve Va-

šem velkoobchodě.



BIS Sady konzol
Pro čerpadla, vodní tlakové instalace, kompresory a řadu dalších lehkých zařízení

Charakteristika:

  Konzoly: lišta WM2 (30 x 30 mm), pozink

  Vibrační izolátory M8: vyrobeno z vulkanizovaného kaučuku, 

kompletně předmontované, s kluznou maticí, podložkou a 

pojistnou matkou

  Koncové ucpávky: vyrobeno z PE, zelené (RAL 6026)

BIS Sada konzol ISO

Charakteristika:

  Konzoly: 41 x 41, žárový pozink

  Stěnové lišty: Strut 41 x 21 mm, délka 500 mm, žárový pozink

  Koncové ucpávky: vyrobeno z PE, zelené (RAL 6026)

  Posuvný svorník: M8 x 60 mm s pojistnou maticí

BIS Sada konzol - Strut (stěnové lišty)

L (mm) Výrobek č. Fa,z (N)

450 690 1 946 2.000

600 690 1 961 1.200

Fa,z

L (mm) Výrobek č. Fa,z (N)

300 692 3 235 1.200

400 692 3 245 700

Fa,z

L (mm) Výrobek č. Fa,z (N)

300 692 3 230 1.200

400 692 3 240 700

500 692 3 250 500

Fa,z

Charakteristika:

  Konzoly: lišta WM2 (30 x 30 mm), pozink

  Vibrační izolátory M8: vyrobeno z vulkanizovaného kaučuku, 

kompletně předmontované, s kluznou maticí, podložkou a 

pojistnou matkou

  Mostová lišta: lišta WM1, délka 240 mm

  Koncové ucpávky: vyrobeno z PE, zelené (RAL 6026)

 Posuvný svorník: M8 x 60 mm

BIS Sada konzol ISO - s mostovou lištou
Pro upevnění zařízení se 2 upevňovacími otvory



Fa,z

Fa,z

BIS Yeti 335

BIS Yeti 480

walraven.com
Váš velkoobchod:

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88 

293 01 Mladá Boleslav (CZ)

Tel. +420 326 724 009

Fax +420 326 737 391

info@walraven-is.cz 

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)

Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)

Moscow (RU) · Rochester Hills (US)

Shanghai (CN)

Charakteristika:

  Konzoly: lišta WM2 (30 x 30 mm) nebo WM35 (38 x 40 mm), 

pozink

  Vibrační izolátory M8: vyrobeno z vulkanizovaného kaučuku, 

kompletně předmontované, s kluznou maticí, podložkou 

a pojistnou matkou

  Stěnová lišta: Strut 41 x 21 mm, délka 500 mm, žárový pozink

  Koncové ucpávky: vyrobeno z PE, zelené (RAL 6026)

BIS Sada konzol Clim ISO - Strut

Charakteristika:

  Konzoly: Strut 41 x 41 mm, žárový pozink

  Vibrační izolátory M8: vyrobeno z vulkanizovaného kaučuku, 

kompletně předmontované, s kluznou maticí, podložkou 

a pojistnou matkou

  Koncové ucpávky: vyrobeno z PE, zelené (RAL 6026)

BIS Sada konzol Clim ISO - WM (stěnové lišty)

BIS Sada konzol Clim
Pro klimatizační jednotky, topení, kompresory atd.

* Stěnová lišta: Strut 41 x 21 mm, délka 500 mm, žárový pozink
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L (mm)
Výrobek č.

Fa,z (N)
Se stěnovými lištami* Bez stěnových lišt

450 690 1 845 690 1 945 2.000

600 690 1 860 690 1 960 1.200

L (mm)
Výrobek č.

Fa,z (N)
WM2 WM35

450 690 1 745 - 600

520 - 690 1 752 1.000

BIS Yeti Systém podpory
Pro použití na mírně šikmých nebo plochých střechách, 

rovné zemi či jiných rovných površích.

Pro klimatizační jednotky, vedení potrubí, vzduchotechniku, solární 

panely, kabelové kanály a mnoho dalšího

Vaše výhody: 

  nastavitelné a umožňuje velmi přesné umístění konstrukce

  roznáší hmotnost zařízení

  s protiskluzovou antivibrační podložkou

  snižuje riziko vzniku netěsností (není potřeba další hydroizolace)

  šetří čas a snižuje náklady


