VÝROBCE STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

NOVÁ ŘADA SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ

CONGRIPP
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Představujeme novou
řadu stavebnicových
sněhových
zachytávačů
CONGRIPP
Jedná se o sněhové zachytávače pro použití
do hladkých i profilovaných krytin, plechových, betonových, pálených, plastových i bitumenových.
S uni držákem č. 132 a i b je lze využít i pro falcované
krytiny ze svitků i „zaklikávací falcované“ krytiny, s kovovou
bobrovkou pro pálené i betonové bobrovky, nebo s kalotami
pro trapézové plechy, případně s příložkami pro vlnitou krytinu.
V podstatě se jedná o vzhledově velmi podobné původním zachytávačům tyčovým, žebříčkovým (mřížovým), pro dřevěnou kulatinu
nebo s lopatkou či slovenským křížem.
Tyto se vyráběly jako svařenec pro tři nejčastější způsoby uchycení
dle druhu krytiny:
1) na přišroubování (pro hlavně hladkou krytinu) původně kat. číslo
026, 060, 062, 063, 082
2) za lať délky 520 a 700 mm (pro pálenou a betonovou krytinu, případně mírně jiného tvaru pro skládané plechové krytiny ve tvaru tašek),
pův. kat. č. 012, 013, 024, 025, 080, 129 a také 157, 158
3) UNI do PLATON kovových šablon, ploten, mezivln, kalot a příložek
(pro většinu typů krytin, včetně taškových, falcovaných, trapézových
a vlnitých) pův. kat.č. 031, 032, 033, 034, 083 a také kov. bobrovek se
zachytávači kat. č. 005, 007, 008, 087, 088
Vzhledem k množství typů uchycení a typů zachytávače (plus barevný sortiment) bylo vyráběno a zejména skladováno velké množství výrobků. Z tohoto
důvodu bylo přikročeno k inovaci výrobků a bylo rozhodnuto o nové řadě, která bude s původními výrobky funkčně a pevnostně stejná, nebo dokonce lepší,
ale bude stavebnicová. Z této skutečnosti vychází i název nové řady Congripp,
který je odvozeninou z anglického sousloví Construction Gripper - stavebnicový
zachytávač.

Výhody nové řady zachytávačů:
- možnost úpravy výšky sněhového zachytáva- - nastavitelný držák žebříčku šíře 150 - 200 mm
če při montáži dle potřeby, případně dle sně- - držák dřevěné kulatiny 120 mm
hového pásma
- lopatky nebo slovenského kříže
- možnost držáky namontovat dříve a v krát- Do budoucna přibude i držák pro ocelové pruty.
-

kém termínu dokončit pokládku krytiny a zachytávače sněhu namontovat dodatečně
pokud se neosvědčí zvolený druh zachytávače, lze jej dodatečně vyměnit za jiný
možnost zkrácení dodacích lhůt

Výrobky CONGRIPP budou dodávány balené
tak, že bude možno objednávat zvlášť držáky
(včetně dvou šroubů, matic a podložek):
- UNI, do ploten, uni šablon, mezivln, příložek,
kalot a kovové bobrovky PLATON
- za lať 520 mm a 700 mm
- na přišroubování, včetně kotvicích vrutů
do bednění
- za lať pro skládané maloplošné plechové
krytiny ve tvaru tašek
a zvlášť příslušenství (nástavby):
- držák jedné až tří tyčí

Za malý příplatek bude možné objednat zachytávače již zkompletované.
Držáky a nástavby jsou vyrobeny z ocelového
černého nebo nerezového, měděného, příp. hliníkového plechu na vysekávacím lisu. Povrchová
úprava černé oceli je prováděna většinou žárovým zinkováním, s možností další úpravy nástřikem práškovou barvou, (i na nerezový či měděný
výrobek) v barevné škále RAL v našich standardních odstínech (RAL 3005, 3009, 3011, 3016,
3016 + 8016, 7016, 7024, 7030, 8004, 8015,
8016, 8017, 9005) nebo na objednávku za příplatek i pro nestandartní odstíny.
Pevnost samotných držáků byla zkoušena ve státní zkušebně a vyhovuje pro zatížení do 5 kN.

Zároveň s novou řadou výrobků CONGRIPP
bude přikročeno k novému číselnému značení
výrobků, včetně těch, kterých se změna technologie výroby nedotkne a budou se nadále nabízet
tak, jako doposud.
Nový číselný kód výrobků bude desetimístný a bude obsahovat pro usnadnění přechodu na nové číslování původní katalogové číslo
(nové výrobky CONGRIPP budou mít katalogové číslo začínající 3, viz vedlejší strana, kde
je popis čísel) a bude doplněno o další rozlišení kódu materiálu, tedy druh kovu, z kterého je
výrobek vyroben a odstín RAL včetně druhu
barvy a lesku) pro přesnější skladovou evidenci a příjem objednávek. Hlavní význam spočívá
v odstranění nedorozumění při objednávání
našich výrobků pomocí původních krátkých
katalogových čísel a slovních názvů a také
přehlednější evidenci výrobků ve skladech.

» Držáky CONGRIPP
Držák CONGRIPP do ploten, mezivln,
šablon, kalot a příložek PLATON
Rozměry: v 195 mm x š 30 mm x d 220 mm
kat. č.: 13010xxxxx

Držák CONGRIPP za lať pro betonové
a pálené krytiny, mimo bobrovky
Rozměry: v 195 mm x š 30 mm x d 520 (700) mm
kat. č.: 13025xxxxx, 13027xxxxx

Držák CONGRIPP na přišroubování
na bednění pro hladkou skládanou krytinu
Rozměry: v 195 mm x š 30 mm x d 345 mm
kat. č.: 13030xxxxx

Držák CONGRIPP pro maloplošné
plechové skládané krytiny ve tvaru tašek
Rozměry: v 195 mm x š 30 mm x 420 (460) mm
kat. č.: 13043xxxxx, 13044xxxxx

» Nástavby na držáky CONGRIPP

Nástavba na držák CONGRIPP - trubková
Rozměry: v 135 mm x š 30 mm x d 45 mm
kat. č.: 13100xxxxx

Nástavba pro držák CONGRIPP - úchyt
žebříčku/mříže
Rozměry: v 68 mm x š 35 mm x h 32 mm
kat. č.: 13200xxxxx

Nástavba na držák CONGRIPP - držák
dřevěné kulatiny do průměru 130 mm
Rozměry: v 200 m x š 2,5 mm x d 150 mm
kat. č.: 13300xxxxx

Katalogová čísla jednotlivých součástí
a dílů Congripp v novém číselném kódu
výrobků PLATON:

x.3xxx.xxxx.x
1. pozice - kód typu převažujícího materiálu,
z kterého je výrobek vyroben:
1 - ocel bez pokovení
2 - ocel s pokovením zinkem (FeZn)
3 - měď (Cu)
4 - legovaná ocel (nerez)
5 - hliník a jeho slitiny (AL)
6 - titanzinek (TiZn)
7 - poplastovaný plech (viplanyl atd.)
8 - plast
9 - jiné
2. pozice:
3 - zachytávače Congripp
3. pozice - druh příslušenství /nástavby
1234560-

pro jednu až tři trubky
pro žebříček šíře 150 - 200 mm
pro dřevěnou kulatinu o pr. 100 - 130 mm
lopatka
slovenský kříž
tyčový - tyče do průměru 16 mm
pokud je na třetím místě 0, pak se jedná
o držák dle druhu na čtvrté pozici

4. pozice - typ držáku nástavby
1 - UNI - do kovových šablon, mezivln, ploten,
kalot, příložek a kov. bobrovek PLATON
2 - za lať - pro betonové a pálené krytiny mimo
bobrovek
3 - na přišroubování - na bednění pro hladké
krytiny
4 - na laťování pro maloplošné plechové
krytiny ve tvaru tašek
0 - pokud je na čtvrtém místě 0, pak se jedná
o příslušenství držáku/nástavby dle druhu
na třetí pozici
5. pozice - délka držáku za lať nebo na latě
3 - 420 mm (pro plech. maloplošné krytiny
ve tvaru tašek a délky tašky 350 - 380 mm)
4 - 460 mm (pro plech. maloplošné krytiny
ve tvaru tašek a délky tašky 400 - 420 mm)
5 - 520 mm
7 - 700 mm
0 - pokud je na páté pozici nula, délka se nerozlišuje
6. - 9. pozice - barevný odstín dle vzorníku RAL
10. pozice - kód označující míru lesku barvy
nebo její typ:

Nástavba na držák CONGRIPP - lopatka
Rozměry: v 90 mm x š 2,5 mm x d 250 mm
kat. č.: 13400xxxxx

Nástavba pro držák CONGRIPP
- slovenský kříž

123456789-

prášková lesklá
prášková polomat
prášková matná
prášková elastická (matná)
prášková základová s obsahem zinku
základová bez zinku
strukturovaná
žáruvzdorná
jiná

kat. č.: 13500xxxxx

Významy čísel na jednotlivých pozicích kat. čísla
výrobků CONGRIPP mohou být do budoucna
rozšiřována.

Nástavba pro držák CONGRIPP - tyčový
do průměru 16 mm

Příklad nového číslování výrobků:
pod číslem 2302580172 najdeme držák příslušenství/nástavby za lať délky 520 mm, ocel žárově zinkovaná a nástřik polomatné barvy 8017
- hněď čokoládová,

Rozměry: v 105 mm x š 20 mm x 205 mm

Rozměry: v 135 mm x š 30 mm x d 45 mm
kat. č.: 13600xxxxx

výrobek č. 4350070163 znamená příslušenství/
nástavba typu slovenský kříž, z nerezu s povrchovou úpravou práškovou matnou barvou v odstínu
7016 - šeď antracitová.
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Přehled kompletních sestav zachytávačů sněhu CONGRIPP a jejich katalogových čísel
Sněhový zachytávač mřížový,
za lať - komplet

Sněhový zachytávač mřížový,
na přišroubování, komplet

(délky 520 nebo 700 mm)

kat. č.:
13225xxxxx
13227xxxxx
Sněhový zachytávač trubkový,
za lať délky - komplet

kat. č.:
13230xxxxx
Sněhový zachytávač trubkový,
na přišroubování, komplet

(délky 520 nebo 700 mm)

kat. č.:
13125xxxxx
13127xxxxx
Sněhový zachytávač slovenský
kříž, za lať - komplet

kat. č.:
13130xxxxx
Sněhový zachytávač slovenský
kříž, na přišroubování, komplet

(délky 520 nebo 700 mm)

kat. č.:
13525xxxxx
13527xxxxx
Sněhový zachytávač lopatkový
za lať délky - komplet

kat. č.:
13530xxxxx
Sněhový zachytávač lopatkový,
na přišroubování, komplet

(délky 520 nebo 700 mm)

kat. č.:
13425xxxxx
13427xxxxx
Sněhový zachytávač
pro dřevěnou kulatinu,
za lať - komplet

kat. č.:
131430xxxxx
Sněhový zachytávač pro dřevěnou kulatinu, na přišroubování,
komplet

Sněhový zachytávač mřížový
do Uni šablon, mezivln, ploten,
kalot a příložek, komplet

kat. č.:
13210xxxxx
Sněhový zachytávač trubkový
do Uni šablon, mezivln, ploten,
kalot a příložek, komplet

kat. č.:
13110xxxxx
Sněhový zachytávač slovenský
kříž do Uni šablon, mezivln, ploten,
kalot a příložek, komplet

kat. č.:
13510xxxxx
Sněhový zachytávač lopatkový
do Uni šablon, mezivln, ploten,
kalot a příložek, komplet

kat. č.:
13410xxxxx
Sněhový zachytávač pro dřevěnou
kulatinu, do Uni šablon, mezivln,
ploten, kalot a příložek, komplet

(délky 520 nebo 700 mm)

kat. č.:
13325xxxxx
13327xxxxx
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kat. č.:
13330xxxxx

kat. č.:
13310xxxxx

Sněhový zachytávač mřížový
pro maloplošné plechové
skládané krytiny ve tvaru
tašek, komplet

kat. č.:
132433xxxx
13244xxxxx
Sněhový zachytávač trubkový
pro maloplošné plechové
skládané krytiny ve tvaru
tašek, komplet

kat. č.:
13143xxxxx
13144xxxxx
Sněhový zachytávač slovenský
kříž pro maloplošné plechové
skládané krytiny ve tvaru
tašek, komplet

kat. č.:
13543xxxxx
13544xxxxx
Sněhový zachytávač lopatkový
pro maloplošné plechové
skládané krytiny ve tvaru
tašek, komplet

kat. č.:
13443xxxxx
13444xxxxx
Sněhový zachytávač pro dřevěnou kulatinu, pro maloplošné
plechové skládané krytiny ve tvaru
tašek, komplet

kat. č.:
13343xxxxx
13344xxxxx

PLATON spol. s r.o.
Rumburská 674, 407 77 Šluknov
tel.: 412 386 110, fax: 412 386 627
e-mail: objednavky@platonsro.cz
www.platonsro.cz

