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Bez poškození
střechy a kotvení

Pro lehké instalace na ploché střechy

BIS Yeti® 335 Podpůrné sady

The value of smart



BIS Yeti® 335 Podpůrné sady

S neklouzavou 
antivibrační 
podložkou

Pro ploché 
střechy

Optimalizované 
rozložení zátěže

Inspirováno chytrými řešeními od samého začátku

Walraven je celosvětově aktivní společnost v oblasti instalací, založena v roce 1942. Vždy jsme byli motivováni k tomu, aby práce našich 

zákazníků byla snadnější a efektivnější. Díky jednoduchým, ale inteligentním řešením, rozsáhlým službám a vynikající podpoře.

Walraven. The value of smart
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BIS Yeti® 335 Podpůrné sady
Kompletní předmontovaná sada pro osazení jednotek na ploché střechy

BIS Yeti® Podpůrné sady I 3

# 67685501 # 67685502

Podpůrná sada Technické údaje

■ Vhodné pro širokou škálu běžných klimatizačních, ventilačních  

 jednotek apod.

■ S neklouzavou antivibrační podložkou.

■ Předurčená nosnost: není nutná kalkulace.

■ Zařízení nesmí být těžší než 150 kg.

■ Vrchol zařízení nesmí být výše než 1,2 m nad úrovní střechy.

■ Všechny spojovací prvky, koncové ucpávky lišt a šrouby jsou  

součástí dodávky a většina je předmontována.

BIS Yeti® 335

Výrobek č. Model Velikost

67685501  Pro instalaci 1 zařízení 335 x 335 mm

67685502  Pro instalaci 2 zařízení 335 x 335 mm

Výlisky vyrobeny z WPC, kompozitní recyklovaný plast a dřevní drť. 

Odolné proti UV záření a chemickým vlivům.

H-Sada pro podporu VZT potrubí

■ Montážní lišty nejsou součástí.

#67685301 H-sada obsahuje Yeti 480

#67685302 H-sada obsahuje Yeti 335

#67685302

H-Sada

4x2x

8x 8x
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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

prodej.cz@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG)

Chtěli byste zjistit více o kterémkoliv z řešení popsaných v této brožuře? Nebo byste si rádi prodiskutovali, jak bychom Vám

mohli pomoci najít to nejlepší možné řešení pro Váš projekt? Spojte se s námi hned teď!

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci
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