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BIS Yeti®
System podpór dachowych
Innowacyjny i multifunkcjonalny
BIS Yeti® modułowy system podpór dla:
jednostek klimatyzacyjnych
rurociągów i kanałów wentylacyjnych
pomostów serwisowych
kolektorów i paneli solarnych
tras kablowych
innych urządzeń montowanych na dachach

Korzyści:
do zastosowania na płaskim lub lekko
pochyłym dachu oraz innych równych
powierzchniach
możliwość regulacji w wielu płaszczyznach pozwala na idealne dopasowanie
konstrukcji wsporczej do potrzeb
oszczędność czasu i redukcja kosztów
zapewnia szybki i estetyczny montaż
pozwala odpowiednio rozdystrybuować
wagę urządzenia
posiada mate anty-poślizgową w komplecie
zapewnia montaż bez ingerencji w membranę dachową przez co redukuje ryzyko
powstania przecieków
BIS Yeti: Solidna i niezawodna podstawa dla
konstrukcji nośnych z szyn Strut!

Wsparcie Techniczne
W ramach wsparcia naszych innowacyjnych produktów oferujemy szeroki zakres usług technicznych,
takich jak:
Wykonywanie obliczeń konstrukcyjnych
projektowanie ram wsporczych
prefabrykacja elementów
porady naszych konsultantów na placu budowy
Dzięki naszemu doświadczeniu i wysokiej jakości
serwisowi wybór produktów oraz nowoczesnych
rozwiązań Walraven zapewnia korzyści w dłuższej
perspektywie.

BIS Yeti® 480
Dla dachów płaskich i lekko pochyłych
Zalety:
możliwość płynnej regulacji kąta podparcia do 7°
adapter pozwalający na obracanie szyny BIS
RapidStrut ® 41x41 lub szyny BIS RapidStrut ®
DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
Anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca
idealnie rozłożenie obciążenia w komplecie
elementy podstawowe wykonane z przetworzonego plastiku z domieszką wiór
drewnianych (WPC)
odporne na działanie UV oraz środków
chemicznych
bloczki balastowe jako wyposażenie
dodatkowe

Możliwość płynnej regulacji kąta
podparcia do 7°

Adapter pozwalający na obracanie
szyny Strut 41 x 41 w podporze o 360°

Mata anty-poślizgowa w komplecie

Bloczki balastowe do ewentualnego
dociążenia konstrukcji

Dane techniczne:
Nr kat.
6768 5 001
6768 5 011
6768 5 101
6768 5 111
6768 5 401
6768 5 301

BIS Yeti® 480
®

BIS Yeti 480 podpora pionowa - z matą antypoślizgową
BIS Yeti® 480 podpora pionowa - z matą antypoślizgową
BIS Yeti® 480 podpora pozioma - z matą antypoślizgową
BIS Yeti® 480 podpora pozioma - z matą antypoślizgową
BIS Yeti® 480 Bloczek balastowy
BIS Yeti® 480 Zestaw H:
2x BIS Yeti® 480 podpora pionowa - z matą antypoślizgową
2x BIS Zaślepki do szyn Strut
2x BIS Strut Kątowniki montażowe 90° (ocynk ogniowy) +
materiały mocujące (Po 6 szt.: śruby z łbem sześciokątnym,
nakrętki ślizgowe i podkładki (w ocynku ogniowym))
BIS Yeti® 480 podpora pionowa
480 x 480 mm

Maksymalne zalecane obciążenia

1 szt. / worek
2 szt. / pudełko
1 szt. / worek
2 szt. / pudełko
1 szt. / luzem
1 komplet

w kombinacji z szyną BIS RapidStrut®:

Bloczki balastowe
100 x 380 x 110 mm
Waga 8 kg

BIS Yeti® 480 podpora pozioma
480 x 480 mm
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Opakowanie

50 Nm

Fa,z
900 N

Fa,z
2.500 N

BIS Yeti® 335
Dla większości typowych zastosowań
Zalety:
do zastosowań z szyną pionową i poziomą
adapter pozwalający na obracanie szyny BIS
RapidStrut ® 41x41 lub szyny BIS RapidStrut ®
DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca
idealnie rozłożenie obciążenia w komplecie
stopy wykonane z WPC, kompozyt tworzywa
sztucznego i włókien drewna
odporne na działanie UV oraz środków
chemicznych

Do zastosowań z szyną pionową i poziomą, 335 x 335 mm.
Adapter pozwalający na obracanie szyny Strut 41 x 41 w podporze o 360°

Mata anty-poślizgowa w komplecie

Dane techniczne:
BIS Yeti® 335

Opakowanie

®

6768 5 201 BIS Yeti 335 - podpora z matą antypoślizgową
6768 5 211 BIS Yeti® 335 - podpora z matą antypoślizgową
6768 5 302 BIS Yeti® 335 Zestaw H:
2x BIS Yeti® 335 - podpora z matą antypoślizgową
2x BIS Strut Zaślepki do szyn Strut
2x BIS Strut Kątowniki montażowe 90° (ocynk ogniowy) +
materiały mocujące

Maksymalne zalecane obciążenia
w kombinacji z szyną BIS RapidStrut®:
50 Nm

Fa,z
900 N

Fa,z
2.000 N

1 szt. / worek
2 szt. / pudełko
1 komplet
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