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ELEMENTOS
DE FIXAÇÃO

 

Ganchos de telhado

Fixação em telhados ondulados

Fixação em telhados de chapa metálica

FixE / FixT

Nossa gama de produtos de fi xação: 



6 | 

Ganchos de telhado
Elementos de fi xação

Visão geral dos ganchos de telhado
•  todos os ganchos de telhado são fabricados em aço inoxidável
•  ganchos ajustáveis completamente pré-montados 

Encomende os parafusos para madeira, porcas hexagonais (M10x25 mm)
e porcas de fl ange separadamente!

A pedido disponíveis também na cor preta!

Ganchos de telhado para cargas de neve baixas e cargas 
de vento normais
• Qualidade de aço inoxidável (VA)
• Soldado
• Disposição simétrica das barras

  100002-000 Gancho de telhado Eco G
a b c d e f g h

 mm 45 110 132 60 150 30 5 5

  100002-001 Gancho de telhado Eco G KlickTop

  100003-000 Gancho de telhado Eco V (ajustável)
a b c d e f g h

 mm 45 105 117-147 60 150 30 5 5

  100003-001 Gancho de telhado Eco V KlickTop

Ganchos de telhado para cargas de neve e cargas de vento altas
• Qualidade de aço inoxidável (VA)
• Soldado
• Disposição simétrica das barras
• Para melhor ventilação em tamanhos diferentes

  100004-000 Gancho de telhado Eco S 135 (altura normal 135 mm)
a b c d e f g h

 mm 45 110 135 60 150 35 5 6

  100004-001 Gancho de telhado Eco S 135 KlickTop

  100007-000 Gancho de telhado Eco S 165 (altura especial 165 mm)
a b c d e f g h

 mm 45 110 165 60 150 35 5 6

  100013-001 Gancho de telhado Eco S 165 KlickTop

Diagrama de montagem

KlickTop

a

b c

e

d

f

g  Força
     do material

h  Força
    do material

Desenho dimensional 
para as tabelas

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.

KlickTop

KlickTop

KlickTop
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  100009-000 Gancho de telhado Eco SV (ultra-estável, ajustável)
a b c d e f g h

 mm 45 110 120-150 60 150 35 5 6

  100009-001 Gancho de telhado Eco SV KlickTop

Modelos especiais do gancho de telhado Eco S 135

100006-000 Gancho de telhado Eco S 135 35 mm

 Para ripas baixas a = 35 mm

100006-001 Gancho de telhado Eco S 135 35 mm KlickTop

 Para ripas baixas a = 35 mm

100005-000 Gancho de telhado Eco S 135 barra 130

 Para telhas com formato grande b = 130 mm

Ganchos de telhado para cargas de neve especialmente altas 
• Qualidade de aço inoxidável (VA)
• Soldado
• Disposição simétrica das barras

  100010-000 Gancho de telhado VaMax
a b c d e f g h

 mm 45 120 145 80 180 35 6 8

  100010-001 Gancho de telhado VaMax KlickTop

  100011-000 Gancho de telhado VaMax (ajustável)
a b c d e f g h

 mm 45 120 125-165 80 180 35 6 8

Ganchos de telhado universais 
• Qualidade de aço inoxidável (VA)
• Disposição variável das barras
• Ajustável na dianteira e traseira
• A barra intermediária pode ser usada em três posições

  100001-000 Gancho de telhado universal (telhas "Frankfurt" ou francesa)
a b c d e f g h

 mm 37-47 115 78-125 75 150 30 5 6

  100001-001 Gancho de telhado universal KlickTop

KlickTop

KlickTop

KlickTop
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Ganchos de telhado
Elementos de fi xação

Ganchos de telhado Rapid2+

• Qualidade de aço inoxidável (VA)
• Soldado
• Disposição simétrica das barras
• Pré-montados

  101001-000 Gancho de telhado Rapid2+ 45
a b c d e f g h i

 mm 45 110 118 60 150 35 5 6 30

Pode ser comparado ao: Eco S 100004-000, 100004-001, 100009-000

  101001-001 Gancho de telhado Rapid2+ 45V
a b c d e f g h i

 mm 45 110 125 60 150 35 5 6 30

Assim como o 101001-000, no entanto, para a montagem vertical dos trilhos
Pode ser comparado ao: Eco S 100004-000, 100004-001, 100009-000

  101002-000 Gancho de telhado Rapid2+ 35
a b c d e f g h i

 mm 35 110 108 60 150 35 5 6 30

Assim como o 101001-000, no entanto, com 35 mm/1,38 pol. de altura de pé 
para ripas baixas.
Pode ser comparado ao: Eco S 100006-000

  101003-000 Gancho de telhado Rapid2+ 55
a b c d e f g h i

 mm 55 110 116 60 150 35 5 6 30

Assim como o 101001-000, no entanto, com 55mm/2,17 pol. de altura de pé
para ripas altas ou telhas com formato grande

  101004-000 Gancho de telhado Rapid2+ Universal
a b c d e f g h i

 mm 40-54 110 116 60 150 35 5 6 30

Ajustável de forma universal, para a montagem vertical dos trilhos
Pode ser comparado ao: Universal 100001-000

  101005-000 Gancho de telhado Rapid2+ Max
a b c d e f g h i

 mm 45 120 125 80 180 35 6 8 30

Assim como o 101001-000, no entanto, com barra de 35x8 mm/1,38x0,31 pol. 
para altas cargas de neve.
Pode ser comparado ao: VaMax 100010-000, 100010-001, 100011-000, 100011-001

e

d

f

g  Força
    do material

h  Força
    do material

Desenho dimensional 
para as tabelas

a

b

c

i



| 9

El
em

en
to

s 
de

 fi 
xa

çã
o

  101005-001 Gancho de telhado Rapid2+ Max 150
a b c d e f g h i

 mm 43 150 125 80 180 35 6 8 30

Assim como o 101005-000, no entanto, com barra estendida (medida b) para 
telhas com formato grande.
Pode ser comparado ao: VaMax 100010-000, 100010-001, 100011-000, 100011-001

  101006-000 Gancho de telhado Rapid2+ MaxV
a b c d e f g h i

 mm 45 120 125 80 180 35 6 8 30

Assim como o 101005-000, no entanto, para a montagem vertical dos trilhos
Pode ser comparado ao: VaMax 100010-000, 100010-001, 100011-000, 100011-001

Ganchos de telhado Rapid 2L
Ganchos de telhado para sistemas compostos por elementos de isolamento 
de telhado

  101008-000 Gancho de telhado Rapid 2L
a b c d e f g h i

 mm 20 127 74 88 35 35 6 6 30

  101008-001 Gancho de telhado Rapid 2L conjunto (incluindo tábua e parafusos)

Gancho de telhado Rapid2+ Slate
• Montagem rápida e simples 
• Apropriado para vários tipos de telhas shingle
• Placa de cobertura com faixas onduladas fl exíveis 
• Introdução da carga diretamente nos caibros

102002-001 Gancho de telhado Rapid2+  Slate 75 conjunto

 Para sobreposições de ardósia de até 75 mm

102002-002 Gancho de telhado Rapid2+  Slate 125 conjunto

 Para sobreposições de ardósia de até 125 mm
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Alu-Tile substituição de telha de alumínio

Substitui uma telha inteira. Especial para áreas com altas cargas de neve. Inclui 
ganchos de sistema com fi xação Rapid.

Ganchos de telhado
Elementos de fi xação

  Lista de comparação (classifi cada de acordo com o fabricante da telha)
Braas / Monier Artigo no.  Alumínio vazado Artigo no.  Vermelho 2

Telha "Frankfurt" 103003-000  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ000 103004-000  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ000
Telha "Taunus" 103003-000  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ000 103004-000  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ000
Telha "Harzer Pfanne" 103003-000  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ000 103004-000  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ000
Telha com ondulação em S dupla 103003-000  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ000 103004-000  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ000
Topas 11V (distância entre as ripas: min. 330 mm !) 103003-009  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ009 103004-009  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ009
Topas 13V 103003-009  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ009 103004-009  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ009
Tegalit 1 103003-014  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ014 103004-014  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ014
Telha "Harzer Pfanne" 7 (BIG) 103003-017  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ017 103004-017  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ017
Rubin 13V 103003-024  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ024 103004-024  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ024
Hainstädter Rubin 11V 103003-026  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ026 103004-026  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ026
Heisterholzer Rubin 11V 103003-026  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ026 103004-026  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ026
Turmalin 103003-028  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ028 103004-028  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ028
Bramac
Classic / Donau 103003-000  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ000 103004-000  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ000
Ceda
Mareno / Asimmetrica 103003-000  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ000 103004-000  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ000
Creaton
Telha com dobras Rustico 103003-001  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ001 103004-001  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ001
Domino 103003-003  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ003 103004-003  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ003
MZ3 103003-005  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ005 103004-005  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ005
Gratus 103003-007  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ007 103004-007  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ007
Ratio 103003-009  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ009 103004-009  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ009
Magnum 1 103003-016  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ016 103004-016  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ016
Rapido 103003-019  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ019 103004-019  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ019
Premion 103003-020  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ020 103004-020  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ020
Futura 103003-020  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ020 103004-020  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ020
Harmonie 103003-024  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ024 103004-024  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ024
Maxima 103003-025  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ025 103004-025  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ025
Ergoldsbacher
Telha com dobras 103003-002  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ002 103004-002  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ002
Telha grande com dobras 103003-003  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ003 103004-003  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ003
Erlus E58 / S 103003-004  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ004 103004-004  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ004
Telha grande com dobras Erlus XXL 103003-006  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ006 103004-006  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ006
Telha de reforma Erlus XXL 103003-006  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ006 103004-006  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ006
Erlus Karat 1 103003-008  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ008 103004-008  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ008
Erlus E58 plus 1 103003-013  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ013 103004-013  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ013
Erlus Linea 103003-015  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ015 103004-015  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ015
Forma 103003-022  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ022 103004-022  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ022
Eternit
Göteborg / Heidelberg 103003-000  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ000 103004-000  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ000
Jungmeier
Telha com dobras 103003-002  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ002 103004-002  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ002
Koramic
Migeon Tuile Actua (distância entre as ripas: min. 345mm !) 103003-023  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ023 103004-023  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ023
Nelskamp
Telha em S 103003-000  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ000 103004-000  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ000
Telha Finkenberger 103003-010  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ010 103004-010  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ010
Nibra F7 1 103003-021  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ021 103004-021  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ021
Redland
Stoneworld II 103003-030  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ030
Rupp Keramik
Rubin 103003-020  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ020 103004-020  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ020
Fabricação suíça - ZZWancor Swiss
Telha plana deslizante Jura 13 103003-009  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ009 103004-009  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ009
Züricher Ziegelei Istigh. 290 103003-009  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ009 103004-009  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ009
Telha plana deslizante Fama 103003-009  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ009 103004-009  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ009
Telha Pada 13 103003-011  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ011 103004-011  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ011
Fabricação suíça - Istighofener Swiss
Dobra dupla 425 x 250 mm 103003-012  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ012 103004-012  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ012
Tejas Borja
TB-12 103003-029  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ029 103004-029  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ029
Tondach
Telha corrediça SULM 103003-018  Conjunto Alu-Tile BEZ H+V Typ018 103004-018  Conjunto Alu-Tile ROT H+V Typ018

1 Medidas adicionais: As telhas devem ser levemente retrabalhadas! Para isso, observe nossos folhetos de montagem para obter instruções sobre a montagem. O preço varia!
2 Telha de substituição feita em chapa metálica na cor vermelha com saia de junção inferior, ganchos do sistema feitos em alumínio vazado
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Ganchos de telhado para telhas planas (“Biberschwanz”) 
• Qualidade de aço inoxidável (VA)

Verifi que se o formato do gancho é compatível com a cobertura existente.

  103001-001 Gancho de telhado telhas plana (simples)
a b c d e f g h

 mm 45 255 125 60 30 30 5 5

  103014-000 Conjunto de fi xação para telhas planas Rapid alumínio
a b c d e f g h

 mm -- 228 -- -- 35 35 -- 7

Placa de substituição para telha plana feita em alumínio, com gancho de 
sistema em alumínio
Compatível para formato de telha plana 180/380 mm 

103014-010 Conjunto de fi xação para telhas planas Rapid Cu

 Variante com placa de substituição feita de cobre, com gancho  
 de sistema em aço inoxidável 1.4301

SlatePlan para a conexão com parafusos de fi xação sem cabeça
O SlatePlan pode ser utilizado em telhados cobertos por telhas shingle, por 
exemplo, de betume, fi brocimento ou ardósia, para a junção de sistemas de 
parafusos de fi xação sem cabeça. Acessórios: consulte Fixação em telhados 
ondulados

109017-000 SlatePlan com vedação 270x200x0,5 mm

109017-001 SlatePlan com vedação 370x200x0,5 mm

109017-002 SlatePlan com vedação 580x200x0,5 mm

a

b c

e

d

f

g  Força
    do material

h  Força
    do material

Desenho dimensional 
para as tabelas

175 m
m

175 m
m

380 mm
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Ganchos para telhas shingle de metal (por exemplo, Prefa)
• Qualidade de aço inoxidável (VA)
• Sem placa

Em telhados de ardósia, a forma ideal de montagem depende exclusivamente 
da inclinação do telhado! 

  102001-000 Gancho de telhado ardósia (simples)
Comprimento Altura Largura Força

 mm 235 75 30 5

  102001-003 Gancho de telhado ardósia KlickTop

  102001-001 Gancho de telhado ardósia V (Vario)
Comprimento Altura Largura Força

 mm 235 60-90 30 5

Ganchos de telhado forma especial para betume 
• Ganchos especialmente planos 
• Especialmente para a fi xação entre telhas de betume

  109001-000 Gancho de telhado betume
Comprimento Altura Largura Força

 mm 255 75 40 4

Ganchos de telhado
Elementos de fi xação

KlickTop
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Ganchos de telhado forma especial Tegalit 
• Sem placa de fi xação
• Para telhas planas Tegalit

  109003-000 Gancho de telhado para Tegalit
a b c d e f g h

 mm 52 180 132 60 30 30 5 5

Ganchos de telhado PP (“Pfette Pfanne”/terça telha) 
• Para telhados com terças e cobertura de telha

Em decorrência da divisão das terças, este gancho deve ser combinado com o 
sistema de trilhos cruzados.

  109004-000 Gancho de telhado PP (“Pfette Pfanne”/terça telha)
a b c d e f g h

 mm 50 110 135 200 50 35 5 6

Ganchos de telhado telha curva (“Mönch Nonne”) 
• Para telhas com formato especial - telha curva (“Mönch Nonne”)
• Especialmente nos países do sul da Europa.

  109005-000 Ganchos de telhado telhas curvas - Terças (ajustável)
a b c d e f g h

 mm 100-130 110 185-215 200 50 35 5 6

  109005-001 Ganchos de telhado telhas curvas - Caibros (ajustável)
a b c d e f g h

 mm 100-130 110 185-215 60 150 35 5 6

Versão para caibros ou concreto

a

b c

e

d

f

g  Força
     do material

h  Força
    do material

Desenho dimensional 
para as tabelas
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Acessórios para os ganchos de telhado

109006-002 Calço de 2 mm DN 8 

109006-005 Calço de 5 mm DN 8 

Espaçador para a montagem do gancho de telhado (usar em pares)

973000-017 Espaçador de 2 mm EcoG / EcoS / Rapid Standard

973000-018 Espaçador de 5 mm EcoG / EcoS / Rapid Standard

973000-019 Espaçador de 2 mm VaMax / Rapid Max

973000-020 Espaçador de 5 mm VaMax / Rapid Max

Espaçador para a montagem dos ganchos de telhado

973000-683 Faixa de vedação do gancho de telhado, cinza, TP600, 10 metros

109008-000 Acessório KlickTop para ganchos de telhado

 Especialmente para ganchos de telhado especiais
 que não estão disponíveis na versão KlickTop.

 Não apropriado para ganchos de telhado para betume!

109009-002 Manga espaçadora de plástico com corte personalizado

• Para o isolamento sobre os caibros
• Pode ser utilizado como espaçador no isolamento 

sobre os caibros em conjunto com parafusos de fi xação 
especialmente longos

• A versão de plástico elimina as pontes térmicas
• O comprimento desejado deve ser indicado na encomenda
• Encomende os parafusos separadamente!
• Observe a carga reduzida por gancho de telhado!

109010-000 Ângulo adicional Iso07

• Para a fi xação de ganchos de telhado, sistema Iso07

Ganchos de telhado
Elementos de fi xação

Exemplo de utilização

Exemplo de utilizaçãoExemplo de utilização

17 mm

34 mm
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Exemplo de utilização

109014-000 Conjunto de ângulos ECO90

•  Para ganchos de telhado

 Possibilita a montagem dos ganchos de telhado em construções  
 com vigas de madeira lamindada. Inclui parafusos e porcas para  
 a fi xação do ângulo ECO90 nos ganchos de telhado.

 Compatível com todos os ganchos de telhado da Schletter, com  
 exceção apenas do:
 100001-000 Gancho de telhado universal
 100001-001 Gancho de telhado universal KlickTop
 101004-000 Gancho de telhado Rapid2+ universal

Dados técnicos

Material Ganchos de telhado e parafusos: Aço inoxidável 1.4301
 Espaçadores, placas compensadoras, KlickTop e fi xação do perfi l  
 Rapid: Alumínio; Peças de chapa metálica: Aço inoxidável 1.4301

Análise Cálculo estrutural de acordo com as normais atuais específi cas
estrutural  do país (EN 1991 e EC1 na Alemanha). Folha suplementar da 

análise estrutural para determinar a quantidade necessária de 
pontos de fi xação com base no cálculo estrutural.  
 Em todos os casos, observe as instruções relacionadas à análise 
estrutural! Na documentação geral sobre a análise estrutural, 
a verifi cação da força de retenção do telhado na estrutura de 
base não está inclusa!

Calcule todos os valores de sistema de forma rápida e prática com nosso 
Autokalkulator em nosso site: www.schletter.de
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Fixação em telhados ondulados
Elementos de fi xação

Visão geral da fi xação em telhados 
ondulados
Para os telhados de chapa metálica trapezoidal ou de Eternit ondulado, os assim 
chamados conjuntos de fi xação para telhados ondulados, compostos por um para-
fuso de fi xação especial com vedação EPDM e uma placa de montagem, são utiliza-
dos. Observe que as ilustrações e os comprimentos de rosca podem ser diferentes!

943810-160 Parafuso de fi xação sem cabeça solto, sem porca de M10x160 mm

943810-200 Parafuso de fi xação sem cabeça solto, sem porca de M10x200 mm

943810-250 Parafuso de fi xação sem cabeça solto, sem porca de M10x250 mm

943812-200 Parafuso de fi xação sem cabeça solto, sem porca de M12x200 mm

943812-250 Parafuso de fi xação sem cabeça solto, sem porca de M12x250 mm

943812-300 Parafuso de fi xação sem cabeça solto, sem porca de M12x300 mm

943812-350 Parafuso de fi xação sem cabeça solto, sem porca de M12x350 mm

943812-400 Parafuso de fi xação sem cabeça solto, sem porca de M12x400 mm

110010-200 Conj. de parafusos de fi xação sem cabeça 10x200 mont. M10x200 mm

110010-250 Conj. de parafusos de fi xação sem cabeça10x250 mont. M10x250 mm

110012-200 Conj. de parafusos de fi xação sem cabeça 12x200 mont. M12x200 mm

110012-250 Conj. de parafusos de fi xação sem cabeça 12x250 mont. M12x250 mm

110012-300 Conj. de parafusos de fi xação sem cabeça 12x300 mont. M12x300 mm

110012-350 Conj. de parafusos de fi xação sem cabeça 12x350 mont. M12x350 mm

110012-400 Conj. de parafusos de fi xação sem cabeça 12x400 mont. M12x400 mm

Conjunto de parafusos de fi xação sem cabeça pré-montado com vedação em 
EPDM vulcanizada (resistente aos raios ultravioleta) e 3 porcas de fl ange em 
V4A, montado

111110-200 Conj. para fi xação em telhados ondul. 10x200 KlickTop M10x200 mm

111112-200 Conj. para fi xação em telhados ondul. 12x200 KlickTop M12x200 mm

111112-250 Conj. para fi xação em telhados ondul. 12x250 KlickTop M12x250 mm

111112-300 Conj. para fi xação em telhados ondul. 12x300 KlickTop M12x300 mm

111112-400 Conj. para fi xação em telhados ondul. 12x400 KlickTop M12x400 mm

Conjunto para fi xação em telhados ondulados KlickTop incluindo o conjunto 
KlickTop, parafusos de fi xação sem cabeça com vedação em EPDM vulcaniza-
da (resistente aos raios ultravioleta) e 3 porcas de fl ange em V4A

111312-200 Conjunto WelldachPlus 12x200   M12x200 mm

111312-250 Conjunto WelldachPlus 12x250   M12x250 mm

111312-300 Conjunto WelldachPlus 12x300   M12x300 mm

Conjunto WelldachPlus para fi xação em telhados ondulados incluindo o compo-
nente Rapid, parafusos de fi xação sem cabeça com vedação em EPDM vulcanizada 
(resistente aos raios ultravioleta), vedante de rosca e 3 porcas de fl ange em V4A

Diagrama de montagem

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.
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111412-200 Conjunto duplo para fi xação em telhados ondulados Plus M12x200 mm

111412-250 Conjunto duplo para fi xação em telhados ondulados Plus M12x250 mm

111412-300 Conjunto duplo para fi xação em telhados ondulados Plus M12x300 mm

Conjunto duplo para fi xação em telhados ondulados incluindo componente 
Rapid, parafusos de fi xação sem cabeça com vedação vulcanizada em EPDM 
(resistente aos raios ultravioleta), vedante de rosca e 6 porcas de fl ange em 
V4A compatíveis com placas de fi brocimento ou Berliner Welle 133/177 mm

119002-000 Placa de montagem para o parafuso de fi xação sem cabeça M10/M12

 para parafusos de fi xação sem cabeça M10/M12, soltos, alumínio 
 120x60x6 mm

119003-000 Placa de montagem dupla, parafuso de fi xação sem cabeça M10/M12

 para parafusos de fi xação sem cabeça M10/M12, soltos, alumínio
 Versão especialmente estável

119014-001 Perfi l ômega com 50 mm de comprimento, d11 d11 d11         

 para parafusos de fi xação sem cabeça M10 (com orifício 
 intermediário), soltos, alumínio, 
 Orifício intermediário: 11 mm, orifícios externos: 11 mm

119014-000 Perfi l ômega com 50 mm de comprimento d11 d13 d11         

 para parafusos de fi xação sem cabeça M12 (com orifício 
 intermediário), soltos, alumínio, 
 Orifício intermediário: 13 mm, orifícios externos: 11 mm

119001-000 Acessório KlickTop para o parafuso de fi xação sem cabeça

 para parafusos de fi xação sem cabeça M10/M12, soltos, alumínio

119001-900 Acessório KlickTop para o parafuso de fi xação sem cabeça,   
 anodizado na cor preta

 para parafusos de fi xação sem cabeça M10/M12, soltos, alumínio

973000-002 Vedação EPDM para o parafuso de fi xação sem cabeça M10/M12

 EPDM, resistente aos raios ultravioleta

Dados técnicos

Material Parafusos: Aço inoxidável 1.4301
 Placa de montagem / Acessório KlickTop: Alumínio
 Borracha de vedação: vedação EPDM vulcanizada (resistente   
 aos raios ultravioleta)

Análise Cálculo estrutural de acordo com as normais atuais específi cas
estrutural  do país (EN 1991 e EC1 na Alemanha). Anexos da análise 

estrutural para determinar a quantidade necessária de pontos 
de fi xação com base no cálculo estrutural. Em todos os casos, 
observe as instruções relacionadas à análise estrutural! Na docu-
mentação geral sobre a análise estrutural, a verifi cação da força 
de retenção do telhado na estrutura de base não está inclusa!

Calcule todos os valores de sistema de forma rápida e prática com nosso 
Autokalkulator em nosso site: www.schletter.de
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112001-000 Braçadeira de junção 503 VA para telhados de chapa metálica   
 com dobras

 Observe que: Em caso de chapas metálicas de zinco de titânio, é  
 necessário verifi car se as dobras podem receber carga!

112001-001 Braçadeira de junção 503 AL KK para telhados de chapa 
 metálica com dobras

112001-010 Braçadeira de junção 504 AL KK para telhados de chapa 
 metálica com dobras 

 especialmente também adequada para telhados de chapa   
 metálica com dobras duplas de zinco de titânio

Dimensões possíveis da dobra (desenho dimensional à esquerda) 
h = 11 - 13 mm, b1 = 4 - 6 mm, b2 = máx. 3 mm

A braçadeira de junção 504 foi desenvolvida juntamente com a empresa Rhein-
zink para a aplicação em telhados de chapa metálica com dobras duplas de zinco 
de titânio e foram consideradas bem pela Rheinzink. Os perfi s montados nas 
braçadeiras de junção não devem superar um comprimento de cerca de 3m sem 
separação térmica.

112002-000 Braçadeira de junção 510 AL para KalZip e semelhantes 

 para KalZip, Bemo, Monteco Eurorib E500 
 e semelhantes

112002-002 Braçadeira de junção 510 AL KK para KalZip e semelhantes

112003-000 Braçadeira de junção 520 AL para Zambelli RibRoof465

 para Zambelli RibRoof, com largura de 465 
 e semelhantes

112003-001 Braçadeira de junção 520 VA para Zambelli RibRoof465

112003-002 Braçadeira de junção 520 AL KK para Zambelli RibRoof465

Visão geral das braçadeiras para telhado 
de chapa metálica
Para quase todos os tipos de utilização!
Observe que: O torque de aperto deve ser limitado de modo que a 
dobra da chapa metálica não seja deformada e a dilatação térmica da 
chapa não seja prejudicada!

Fixação em telhados de 
chapa metálica
Elementos de fi xação

Diagrama de montagem

Para KlickTop

Para KlickTop

Para KlickTop

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.

Para KlickTop

b1

b2

h

Abreviações
AL = Braçadeira de alumínio
VA = Braçadeira de aço inoxidável
KK = Canaleta de encaixe, por exemplo, para o conector em cruz KlickTop
KT = com conector KlickTop
Rapid = para braçadeiras de módulo Rapid 
* = homologação de controle construtivo pendente
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Para KlickTop

Para KlickTop

112004-000 Braçadeira de junção 522 AL para Zambelli RibRoof500

 para Zambelli RibRoof, com largura de 500 
 e semelhantes

112004-001 Braçadeira de junção 522 AL KK para Zambelli RibRoof500

112005-000 Braçadeira de junção 522 VA para Zambelli RibRoof500

112006-000 Braçadeira de junção 524 AL para Fischer KlipTec52-400*

 para Fischer KlipTec 52/400 
 e semelhantes

112006-001 Braçadeira de junção 524 AL KK para Fischer KlipTec52-400*

112007-000 Braçadeira de junção 525 VA para Domico Domitec*

 para Domico e semelhantes

112010-000 Braçadeira de junção 530 VA KT para Riverclack

 para Riverclack e semelhantes

112010-002 Braçadeira de junção 530 VA para Riverclack 

 para Riverclack e semelhantes

112012-000 Braçadeira de junção 540 AL KT para KlipLok 700 HiStrength

 para KlipLok 700 HiStrength e semelhantes

112012-001 Braçadeira de junção 540 AL KT para KlipLok 700 Classic/406 

 para KlipLok Classic 700, KlipLok 406 e semelhantes

112014-000 Braçadeira de junção 550 AL KK Universal

 para dobras com no máx. 47 mm de largura e 25 mm de altura

129004-000 Conjunto de conectores em cruz KlickTop M8

 com parafusos, inserto de encaixe e porca quadrada para a ranhura  
 de encaixe M8 para a montagem de perfi s em braçadeiras de   
 junção de chapa metálica para o KlickTop

129063-000 Conector em cruz Rapid 

 completamente pré-montado para a ranhura de encaixe M8
 para os sistemas de trilhos cruzados
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Braçadeira trapezoidal Fix 2000
O elemento universal de fi xação de chapa metálica para chapas de aço a partir 
de 0,55 e chapas de alumínio a partir de 0,8 mm; Também pode ser encomen-
dada para chapas de aço e alumínio a partir de 0,5 mm;
Fabricação sob medida (lista de verifi cação de medidas para download)!
Observe as instruções de utilização!

113002-000 Fix2000 KlickTop

 incluindo 4 parafusos para chapa metálica

113002-001 Fix2000 KlickTop com borracha

 Versão com borracha EPDM colada 
 incluindo 4 parafusos para chapa metálica

113002-050 Fix2000 KlickTop - Metecno G4

 Versão com borracha EPDM colada
 incluindo 4 parafusos para chapa metálica

113002-051 Fix2000 KlickTop - Fischer Therm/Fireproof

 Versão com borracha EPDM colada
 incluindo 4 parafusos para chapa metálica

113001-000 Fix2000 Standard (padrão)

 incluindo 4 parafusos para chapa metálica e 1 x jogo de 
 parafusos M10

113001-001 Fix2000 Standard (padrão) com borracha

 Versão com borracha EPDM colada 
 incluindo 4 parafusos para chapa metálica e 1 x jogo de 
 parafusos M10

973000-014 Borracha de EPDM para a montagem manual

 (Rolo com 10 m, 48 mm de largura)

119009-000 Medidor Fix2000

 (para tirar as medidas das chapas trapezoidais)

Fixação em telhados de 
chapa metálica
Elementos de fi xação

Diagrama de montagem



| 21

El
em

en
to

s 
de

 fi 
xa

çã
o

Sistema VarioFix
O elemento universal de fi xação de chapas metálicas trapezoidais para chapas 
de aço e alumínio a partir de 0,5 mm; 
Observe as instruções de utilização!

113009-100 Par de conjuntos SingleFix-V Solo

 (2 x SingleFix-V Solo, 4 parafusos para chapa metálica) 
 Utilização, por exemplo, em conjunto com o trilho de montagem Solo

113009-103 Par de conjuntos SingleFix-V Solo 20 - para alturas particularmente  
 baixas, a partir de 20 mm

113009-104 Par de conjuntos SingleFix-V Solo - Fischer

113009-101 Par de conjuntos SingleFix-V Profi 

 (2 x SingleFix-V Profi , 4 parafusos para chapa metálica)
  Utilização, por exemplo, em conjunto com o trilho de montagem Profi 

113009-105 Par de conjuntos SingleFix-V Solo - Fischer

113009-200 Kit de montagem SingleFix-V Solo

 (2 x SingleFix-V Solo, 4 parafusos para chapa metálica,
  perfi l Solo de 450 mm)

113009-202 Kit de montagem SingleFix-V Solo para alturas baixas, 
 a partir de 20 mm

113009-203 Kit de montagem SingleFix-V Solo - Fischer

113011-100 Conjunto SingleFix-HU

 (2 x SingleFix-V Solo, 4 parafusos para chapa metálica, 
 perfi l SingleFix-HU) 

113011-101 Conjunto SingleFix-HU  20 - para alturas baixas, a partir de 20 mm

113011-102 Conjunto SingleFix-HU - Fischer

119015-002 Faixa com furos para montagem 6 - 50 m

 Para a junção de braçadeiras individuais na forma de uma conexão  
 potencial ou para a fi xação do cabeamento quando nenhum
 trilho de montagem é utilizado
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Sistema ClampFit-H
Sistema de fi xação de chapas metálicas trapezoidais com custo otimizado 
para chapas de aço e alumínio a partir de 0,5 mm; 
Observe as instruções de utilização!

130004-001 Conjunto de braçadeiras intermediárias ClampFit-H de 30 a 35 mm

130004-002 Conjunto de braçadeiras intermediárias ClampFit-H de 36 a 40 mm

130004-003 Conjunto de braçadeiras intermediárias ClampFit-H de 41 a 45 mm

130004-004 Conjunto de  braçadeiras intermediárias ClampFit-H de 46 a 51 mm

130003-030 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 30 mm

130003-031 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 31 mm

130003-033 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 33 mm

130003-034 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 34 mm

130003-035 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 35 mm

130003-038 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 38 mm

130003-040 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 40 mm

130003-042 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 42 mm

130003-045 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 45 mm

130003-046 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 46 mm

130003-048 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 48 mm

130003-050 Conjunto de braçadeiras de extremidade ClampFit-H de 50 mm

Elemento de fi xação FixPlan
Uma alternativa para telhados de chapa metálica planos, nos quais não é pos-
sível realizar a fi xação nas dobras (por exemplo, telhados de chapa metálica 
de zinco de titânio).

114003-001 FixPlan 10x200 KlickTop com parafuso de fi xação sem cabeça 10x200

114001-001 FixPlan 12x200 KlickTop com parafuso de fi xação sem cabeça 12x200

114002-001 FixPlan 12x300 KlickTop com parafuso de fi xação sem cabeça 12x300

114003-000 Placa de vedação FixPlan

114004-000 Vedação adicional BituPlan para o FixPlan

 Para a montagem em coberturas de betume

Fixação em telhados de 
chapa metálica
Elementos de fi xação
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Informações importantes sobre a análise estrutural 
• Normalmente, uma força de retenção adequada da cobertura de chapa 

metálica na estrutura de base é sempre um pré-requisito para as constru-
ções que são fixadas na membrana do telhado. Note que essa verificação 
deve ser realizada localmente e por parte do cliente!

• Tensões excessivas surgem em coberturas de chapa metálica com siste-
mas elevados. Nesses casos, certifique-se de que haja uma quantia sufi-
ciente de pontos de fixação, bem como a verificação da força de retenção 
da cobertura do telhado.

• A verificação da força de fixação das braçadeiras para telhado de chapa 
metálica no telhado pode ser feita a partir os respectivos anexos da 
análise estrutural.

• Observe as tensões maiores nas bordas e cantos do telhado e poupe 
essas áreas durante o planejamento do sistema.

• Em relação às cargas máximas de peso, é necessário observar que o peso 
do sistema fotovoltaico deve ser adicionado à carga de neve no telhado. 
 

Dados técnicos

Material Parafusos: Aço inoxidável 1.4301
 Perfis: EN AW 6063 T66 / AlMgSi0,5
 Peças de chapa metálica: Aço inoxidável 1.4302

Análise Cálculo estrutural de acordo com as normais atuais específicas 
estrutural  do país (EN 1991 e EC1 na Alemanha). Anexos da análise es-

trutural para dimensionar a quantidade necessária de pontos 
de fixação com base no cálculo estrutural e na verificação por 
meio de testes de tração. Em todos os casos, observe as instru-
ções relacionadas à análise estrutural!  
Na documentação geral sobre a análise estrutural, a verificação 
da força de retenção do telhado na estrutura de base não está 
inclusa!.

Calcule todos os valores de sistema de forma rápida e prática com nosso 
Autokalkulator em nosso site: www.schletter.de
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Visão geral do FixE e FixT
A solução inovadora de fixação em terças de madeira e de aço.
Encomende exclusivamente através da  Lista de verificação FixE / FixT

  111006-000 FixE tamanho 1 Conjunto de fixação singular

  111007-000 FixE tamanho Conjunto de fixação dupla - Placa

Para distâncias das dobras
• de 133 e 177 mm, +/- 10 mm

Pode variar através de orifícios longos

Atenção! 
Conjunto para fixação 

dupla em telhados on-
dulados: Números de 
artigo e informações 

na página 17

FixE e FixT 
Elementos de fixação

Madeira

Aço

FixE/T
Tama-
nho

1        2        3        4        5
Tamanhos aplicáveis

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.
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  111008-000 FixE tamanho 3 Conjunto de fixação dupla - Perfil ômega

Fabricação de acordo com a lista de verificação

  113004-000 FixT tamanho 1 Conjunto de fixação singular

  113005-000 FixT tamanho 2 Conjunto de fixação dupla

Para distâncias das dobras
• até 250 mm
• até o parafuso de fixação sem cabeça M10

  113006-000 FixT tamanho 3 Conjunto de fixação dupla

Para distâncias das dobras
• maior que 250 mm

35 mm
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  113007-000 FixT tamanho 4 Conjunto de fixação quadrupla

Para distâncias das dobras
• até 250 mm

  113008-000 FixT tamanho 5 Conjunto de fixação quadrupla

Para distâncias das dobras
• maior que 250 mm

Área de utilização
Sistemas de elevação como CompactVario e CompactGrid

Informações importantes sobre a análise estrutural 
Usando uma lista de verificação, os elementos de suporte são adaptados à 
cobertura do telhado, os parafusos correspondentes são selecionados e o 
comprimento das mangas espaçadoras é determinado. A projeção estrutural 
de toda a estrutura (conexões do telhado, placas de suporte, elevação) é reali-
zada com base em um programa de análise estrutural fácil de ser utilizado.

Dados técnicos

Material Parafusos: Aço inoxidável 1.4301, 8 mm para terça de aço, 
parafusos de fixação sem cabeça M10 ou M12 para terça de 
madeira. Mangas espaçadoras: Alumínio, diâmetro de 20 ou 
16 mm (apenas para terça de aço). Vedação EPDM concêntrica, 
resistente aos raios ultravioleta, para terças de aço. Acessório 
de vedação especial ou borracha para telhados ondulados para 
terças de madeira. Anel de vedação, peça de borracha EPDM, 
resistente aos raios ultravioleta.  
Elementos de suporte: Perfis ômega: Alumínio; ângulo de fixação 
VA (FixE1) ou placas de montagem de alumínio (FixE2).

Análise Cálculo estrutural de acordo com as normais atuais específicas 
 estrutural do país (DIN1055 e EC1 na Alemanha).  
 a) Montagem paralela ao telhado: Tabelas com a quantidade 
      de pontos de fixação 
 b) Elevações: Programa de projeção estrutural CompactVario

Calcule todos os valores de sistema de forma rápida e prática com nosso 
Autokalkulator em nosso site: www.schletter.de

45 mm

FixE e FixT 
Elementos de fixação
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BRAÇADEIRAS
DE MÓDULO

 

Braçadeiras para módulos emoldurados

Braçadeiras para módulos não emoldurados

Nossos produtos relacionados a braçadeiras de módulo: 
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  Braçadeiras de módulo sem acessórios
anodizado na cor preta

Altura da 
moldura

mm

Braçadeira 
fi nal 

 

Braçadeira 
intermediária 

 

Braçadeira 
intermediária

de aterramento

Braçadeira 
fi nal 

 

Braçadeira 
intermediária 

 

Braçadeira 
intermediária

de aterramento

  Parafuso Allen 
compatível

mm

24 130001-024 130002-000 135001-000 135001-900 30
30 130001-030 130002-000 135001-000 135001-900 35
31 130001-031 130002-001 135001-001 130001-931 130002-901 135001-901 20
32 130001-032 130002-001 135001-001 130002-901 135001-901 20
34 130001-034 130002-001 135001-001 130002-901 135001-901 20
35 130001-035 130002-001 135001-001 130001-935 130002-901 135001-901 20
36 130001-036 130002-001 135001-001 130001-936 130002-901 135001-901 25
38 130001-038 130002-001 135001-001 130001-938 130002-901 135001-901 25
40 130001-040 130002-001 135001-001 130001-940 130002-901 135001-901 25
42 130001-042 130002-001 135001-001 130001-942 130002-901 135001-901 30
43 130001-043 130002-001 135001-001 130001-943 130002-901 135001-901 30
45 130001-045 130002-001 135001-001 130001-945 130002-901 135001-901 30
46 130001-046 130002-001 135001-001 130001-946 130002-901 135001-901 35
50 130001-050 130002-001 135001-001 130001-950 130002-901 135001-901 35

135004-000 Chapa metálica para o aterramento do módulo

139003-000 Braçadeira de módulo VA "Garra" (por exemplo, módulo Sanyo;  
          Acessórios: M8x35)

130002-002 Braçadeira intermediária de 31 a 51 mm com retentor de neve

130002-003 Versão com 300 mm de comprimento

130002-903 Versão com 300 mm de comprimento, anodizado na cor preta

Para módulos emoldurados
Braçadeiras de módulo para quase todos os tipos de módulo

Braçadeiras de módulo fi nais feitas em alumínio para módulos emoldurados
Força de retenção ideal nas áreas de extremidade mais críticas da estrutura.

Braçadeiras intermediárias de módulo com 100 mm de comprimento, 
barras de 3 mm
Distribuem a pressão de forma otimizada sobre a moldura do módulo. 
Lacune entre os módulos: cerca de 20 mm

Para módulos emoldurados
Braçadeiras de módulo

 consulte Parafusos
 e Acessórios

Diagrama de montagem

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.
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Braçadeiras de módulo feitas em alumínio sistema  Rapid2+ montado
incluindo parafusos para a chave Torx M8 com dentes e revestimento antifricção

 Braçadeiras de módulo Rapid2+montadas, orientação: vertical
anodizado na cor preta

Altura da 
moldura

mm   

Braçadeira 
fi nal 

 

Braçadeira 
fi nal 

Universal 

Braçadeira 
intermediária

 

Braçadeira 
intermediária

de aterra-
mento

Braçadeira 
fi nal 

 

Braçadeira 
fi nal 

 Universal

Braçadeira 
intermediária

 

Braçadeira 
intermediária

de aterra-
mento

30 131001-030 131002-000 131003-000 135002-000 131001-930 131002-900 131003-900 135002-900
31 131001-031 131002-000 131003-000 135002-000 131001-931 131002-900 131003-900 135002-900
32 131002-000 131003-000 135002-000 131002-900 131003-900 135002-900
33 131001-033 131002-000 131003-000 135002-000 131001-933 131002-900 131003-900 135002-900
34 131001-034 131002-000 131003-000 135002-000 131001-934 131002-900 131003-900 135002-900
35 131001-035 131002-000 131003-000 135002-000 131001-935 131002-900 131003-900 135002-900
36 131001-036 131002-000 131003-000 135002-000 131001-936 131002-900 131003-900 135002-900
37 131001-037 131002-000 131003-000 135002-000 131002-900 131003-900 135002-900
38 131001-038 131002-000 131003-000 135002-000 131001-938 131002-900 131003-900 135002-900
39 131002-000 131003-000 135002-000 131002-900 131003-900 135002-900
40 131001-040 131002-001 131003-001 135002-001 131001-940 131002-901 131003-901 135002-901
41 131001-041 131002-001 131003-001 135002-001 131002-901 131003-901 135002-901
42 131001-042 131002-001 131003-001 135002-001 131001-942 131002-901 131003-901 135002-901
43 131002-001 131003-001 135002-001 131001-943 131002-901 131003-901 135002-901
44 131001-044 131002-001 131003-001 135002-001 131002-901 131003-901 135002-901
45 131001-045 131002-001 131003-001 135002-001 131001-945 131002-901 131003-901 135002-901
46 131001-046 131002-001 131003-001 135002-001 131001-946 131002-901 131003-901 135002-901
47 131002-001 131003-001 135002-001 131002-901 131003-901 135002-901
48 131002-001 131003-001 135002-001 131002-901 131003-901 135002-901
49 131002-001 131003-001 135002-001 131002-901 131003-901 135002-901
50 131001-050 131002-001 131003-001 135002-001 131001-950 131002-901 131003-901 135002-901

 Orientação horizontal (fi xação linear: cunha de fi xação girada em 90º)
30 131011-000 131012-000
31 131010-031 131011-000 131012-000
32 131011-000 131012-000
33 131011-000 131012-000
34 131011-000 131012-000
35 131010-035 131011-000 131012-000
36 131011-000 131012-000
37 131011-000 131012-000
38 131010-038 131011-000 131012-000
39 131010-039 131011-000 131012-000
40 131010-040 131011-001 131012-001 135011-001 131010-940 131011-901 131012-901 135011-901
41 131011-001 131012-001 135011-001 131011-901 131012-901 135011-901
42 131010-042 131011-001 131012-001 135011-001 131011-901 131012-901 135011-901
43 131011-001 131012-001 135011-001 131011-901 131012-901 135011-901
44 131011-001 131012-001 135011-001 131011-901 131012-901 135011-901
45 131010-045 131011-001 131012-001 135011-001 131011-901 131012-901 135011-901
46 131010-046 131011-001 131012-001 135011-001 131010-946 131011-901 131012-901 135011-901
47 131010-047 131011-001 131012-001 135011-001 131011-901 131012-901 135011-901
48 131011-001 131012-001 135011-001 131011-901 131012-901 135011-901
49 131011-001 131012-001 135011-001 131011-901 131012-901 135011-901
50 131010-050 130011-001 131012-001 135011-001 131010-950 131011-901 131012-901 135011-901



32 | 

Série Laminat Profi  
para laminado com espessura entre 3 e 14 mm
Profundidade de inserção: Perfi l estreito: 11 mm, perfi l largo: 15 mm
Comprimento: 80 mm, lacuna entre os módulos: cerca de 20 mm
incluindo parafuso de cabeça escariada e porca quadrada

132201-308 Conjunto de braçadeiras intermediárias de perfi l estreito, de 3 a 8 mm

132201-914 Conjunto de braçadeiras intermediárias de perfi l estreito, de 9 a 14 mm

132101-308 Conjunto de braçadeiras fi nais de perfi l estreito, de 3 a 8 mm

132101-914 Conjunto de braçadeiras fi nais de perfi l estreito, de 9 a 14 mm

132202-308 Conjunto de braçadeiras intermediárias de perfi l largo, de 3 a 8 mm

132202-914 Conjunto de braçadeiras intermediárias de perfi l largo, de 3 a 8 mm

132102-308 Conjunto de braçadeiras fi nais de perfi l largo, de 3 a 8mm

132102-914 Conjunto de braçadeiras fi nais de perfi l largo, de 9 a 14 mm

139001-000 Borracha de suporte para a montagem laminada

 É inserida no suporte transversal e evita a fl acidez
 dos módulos. Pode ser utilizada somente para o Laminat Profi !

Para módulos não emoldurados
Braçadeiras de módulo

Para módulos não emoldurados
Série Laminat Profi , Eco & GS

Para diversas espessuras de módulo

Atenção: Observe o torque de aperto!
(veja também: instruções gerais sobre a montagem do laminado) Diagrama de montagem

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.
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Série Laminat Eco 
Comprimento da braçadeira de alumínio: 70 mm, profundidade de inserção: 
11 mm, lacuna entre os módulos: cerca de 22 mm, (sem pressão do laminado)

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

133240-140 133241-940 Conjunto de braçadeiras intermediárias Eco4,   
  laminado de 4 mm

 133140-140 133141-940 Conjunto de braçadeiras fi nais Eco4, 
  laminado de 4 mm

Com acessório M8x20, sem componente de encaixe.

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

133260-168 133261-968 Conjunto de braçadeiras intermediárias Eco6,   
  laminado de 6,8 mm

133160-168 133161-968 Conjunto de braçadeiras fi nais Eco6, 
  laminado de 6,8 mm

Com acessório M8x20, sem componente de encaixe.
Com borracha EPDM que abrange a braçadeira de alumínio.

  Alumínio vazado

133264-168  Conjunto de braçadeiras intermediárias Eco6-S4  
  laminado de 6,8 mm

133164-168  Conjunto de braçadeiras fi nais Eco6-S4 laminado  
  de 6,8 mm

Com acessório M8x20, sem componente de encaixe.
Com borracha EPDM que abrange a braçadeira de alumínio.

Braçadeiras certifi cadas para os módulos da série 4 de First Solar feitas 
de material de borracha EPDM altamente isolante. A certifi cação pode ser 
encontrada na área download em www.schletter.de

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

133280-180 133280-981 Conjunto de braçadeiras intermediárias Eco8,   
  laminado de 8 mm

133180-180 133180-981 Conjunto de braçadeiras fi nais Eco8, 
  laminado de 8 mm

Com acessório M8x20, sem componente de encaixe.
Com borracha EPDM que abrange a braçadeira de alumínio.

Braçadeiras Eco disponíveis em comprimentos especiais sob encomenda
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Para módulos não emoldurados
Braçadeiras de módulo

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

139004-000 139004-900 Calço para braçadeira de módulo Eco

  Para elevação da superfície de apoio

973000-012  Espaçador

  Para laminado com espessura entre 4 e 10 mm

  Alumínio vazado na cor preta

139008-000 139008-900 Gancho de segurança para laminado com   
  espessura de 6,8 mm

139008-001 139008-901 Gancho de segurança para laminado com   
  espessura de 8 mm
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PERFIS
PADRÃO E 
ACESSÓRIOS

 

Família de perfi s 05

Nossos perfi s padrão e acessórios: 
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Família de perfi s 05
Perfi s padrão e acessórios

Perfi l de suporte de módulo EcoLight 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

  Alumínio vazado 

120011-001  Corte personalizado

120011-04200  4,2 m

120011-006  6,0 m

120011-06200  6,2 m

Perfi l de suporte de módulo Eco05 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

  Alumínio vazado 

120001-001  Corte personalizado

120001-004  4,0 m

120001-04200  4,2 m

120001-006  6,0 m

120001-06200  6,2 m

Família de perfi s 05
A família de perfi l 05 destina-se ao sistema de encaixe testado e com-
provado com os acessórios correspondentes. Montagem com porca 
quadrada, sistema de encaixe e Rapid2+
 Tabelas de análise estrutural para os suportes transversais 
 Software para o cálculo de carga na internet: www.schletter.de
     (Baixar > Sistemas de montagem solar > Software & Cálculo)

h

b

b h
30 mm 30 mm

 

b h
30 mm 30 mm

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.

para larguras pequenaspara larguras pequenas

para larguras pequenaspara larguras pequenas
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Perfi l de suporte de módulo SoloLight 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10 
(Não pode ser combinado com 129009-xxx)

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

120005-001  Corte personalizado

120005-004 120005-904 4,0 m

120005-04200  4,2 m

120005-006 120005-906 6,0 m

120005-06200  6,2 m

Perfi l de suporte de módulo Solo05 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

120002-001  Corte personalizado

120002-004 120002-904 4,0 m

120002-04200  4,2 m

120002-006 120002-906 6,0 m

120002-06200  6,2 m

Perfi l de suporte de módulo Profi 05 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

120003-001  Corte personalizado

120003-004 120003-904 4,0 m

120003-04200  4,2 m

120003-006 120003-906 6,0 m

120003-06200  6,2 m

b h
40 mm 40 mm

  

b h
40 mm 40 mm

 
  

b h
40/62 mm 40 mm

 

para larguras pequenas

com canaleta para cabos
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Família de perfi s 05
Perfi s padrão e acessórios

Perfi l de suporte de módulo SoloPlus 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

120006-001  Corte personalizado

120006-004 120006-904 4,0 m

120006-006 120006-906 6,0 m

120006-06200  6,2 m

Perfi l de suporte de módulo Profi Plus05 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

120004-001  Corte personalizado

120004-004 120004-904 4,0 m

120004-006 120004-906 6,0 m

120004-06200  6,2 m

 

129002-000  Conector Solo ou Profi  Plus, solto

  129002-001  Conector Solo ou Profi  Plus, pré-montado

  Alumínio vazado anodizado na cor preta 

129001-003 129001-903 Conector E Eco, pré-montado

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

129002-002 129002-902 Conector E Solo, SoloLight, Profi Plus, 
  FixZ-7, FixZ-15, pré-montado

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

129003-002 129003-902 Conector E Profi , pré-montado

para larguras grandes

b h
40 mm 60 mm

 

b h
40 mm 60 mm

para larguras grandes
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129001-004  Conjunto de conectores internos Eco

129060-001  Conjunto de conector de inserção Solo / Profi 

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

129004-000 129004-900 Conjunto de conectores em cruz M8 KlickTop 

  Com parafuso, encaixe e porca quadrada 
  para a ranhura de encaixe M8 do sistema  
  de trilhos cruzados

   GridNorm - Ficha técnica

129063-000 129063-900 Conector em cruz Rapid 

  completamente pré-montado para a   
  ranhura de encaixe M8 para o sistema de  
  trilhos cruzados

   Conector em cruz Rapid - Ficha técnica

  Cinza Preto 

129011-000 129011-900 Tampa de extremidade de plástico Solo Profi  05 

  Pode ser encomendada em grandes quantidades  
  com o logotipo da empresa.

129061-001  Conjunto de conectores de cumeeira

Dados técnicos

Material Parafusos: Aço inoxidável 1.4301; Perfi s: EN AW 6063 T66 / AIMgSi0,5
  Peças de chapa metálica: Aço inoxidável 1.4301

Análise Cálculo estrutural de acordo com as normais atuais específi cas
estrutural  do país (EN 1991 e EC1 na Alemanha). Anexos da análise 

estrutural para determinar a quantidade necessária de pontos 
de fi xação com base no cálculo estrutural. Em todos os casos, 
observe as instruções relacionadas à análise estrutural! Na 
documentação geral sobre a análise estrutural, a verifi cação 
da força de retenção do telhado na estrutura de base não está 
inclusa!

Calcule todos os valores de sistema de forma rápida e prática com nosso 
Autokalkulator em nosso site: www.schletter.de
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Sistema de inserção

Plandach5

FixZ-7, FixZ-15

Nossos componentes
relacionados ao sistema: 

COMPONENTES
RELACIONADOS
AO SISTEMA
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Sistema de inserção
Componentes relacionados ao sistema

Visão geral do sistema de inserção
Sistema de inserção da Schletter para telhado
 Tabelas de análise estrutural para os suportes transversais 
 Software para o cálculo de carga na internet: www.schletter.de
     (Baixar > Sistemas de montagem solar > Software & Cálculo)

Informações importantes

Os módulos com certifi cação especial de moldura podem ser montados nos 
sistemas de inserção contanto que tenham uma certifi cação especial. A mol-
dura do módulo deve ser concebida para cargas mais pesadas, uma vez que a 
largura autoportante é maior em instalações verticais.

Para utilizações em telhado

 
  Perfi l de suporte de módulo RI 1 - b
 Altura do módulo  Alumínio vazado Anodizado na cor preta  Comprimento do perfi l

 34 - 36 mm  124812-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 75 mm)  124812-006 124812-906  6 m

 40 - 42 mm  124806-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 81 mm)  124806-006 124806-906  6 m

 44 - 46 mm  124809-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 85 mm)  124809-006 124809-906  6 m

 50 mm  124803-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 89 mm)  124803-006 124803-906  6 m

Conexão mecânica: Canal de parafuso M10

  Perfi l de suporte de módulo RI 1 - c
 Altura do módulo  Alumínio vazado Anodizado na cor preta  Comprimento do perfi l

 34 - 36 mm  124811-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 77 mm)  124811-006 124811-906  6 m

 40 - 42 mm  124805-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 83 mm)  124805-006 124805-906  6 m

 44 - 46 mm  124808-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 87 mm)  124808-006 124808-906  6 m

 50 mm  124802-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 92 mm)  124802-006 124802-906  6 m

Conexão mecânica: Canal de parafuso M10

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.

h

b

b (parte inferior)

c (centro)

t (parte superior)

b (parte inferior)

c (centro)
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  Perfi l de suporte de módulo RI 1 - t
 Altura do módulo  Alumínio vazado Anodizado na cor preta  Comprimento do perfi l

 34 - 36 mm  124810-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 74 mm)  124810-006 124810-906  6 m

 40 - 42 mm  124804-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 80 mm)  124804-006 124804-906  6 m

 44 - 46 mm  124807-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 84 mm)  124807-006 124807-906  6 m

 50 mm  124801-001  Corte personalizado

 (b x h = 40 x 89 mm)  124801-006 124801-906  6 m

Conexão mecânica: Canal de parafuso M10

129057-000 Conector de perfi l, completo, RI 1, com parafusos auto-perfurantes

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

149028-001 149028-901 Cobertura RI 1-b34-36

149021-001  149021-901 Cobertura RI 1-b40-42

149022-001 149022-901 Cobertura RI 1-b44-46

149003-001 149003-901 Cobertura RI 1-b50

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

 149028-003 149028-903 Cobertura RI 1-c34-36

149021-003  149021-903 Cobertura RI 1-c40-42

149022-003 149022-903 Cobertura RI 1-c44-46

149003-003 149003-903 Cobertura RI 1-c50

  Alumínio vazado anodizado na cor preta

149028-002 149028-902 Cobertura RI 1-t34-36

149021-002  149021-902 Cobertura RI 1-t40-42

149022-002 149022-902 Cobertura RI 1-t44-46

149003-002 149003-902 Cobertura RI 1-t50

943000-329 Prego de cabeça larga com rosca farpada A2

149004-000 Espaçador inferior para o sistema de inserção

149004-001 Espaçador superior para o sistema de inserção
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OptiBond 
Tecnologia adesiva para conectar módulos com grandes superfícies à es-
trutura de base mecanicamente de forma ideal. Devido a motivos técnicos, 
a colagem do OptiBond pode ser realizada somente em conjunto com o 
fabricante do módulo.
Entre em contato com seu fabricante de módulos.

Perfi l de suporte de módulo OptiBond 
Para uma altura de módulo de 50 mm

Conexão mecânica
Parte superior:  Âncora Optibond
Parte inferior:   Canal de parafuso M10

124702-001 Corte personalizado

124702-004 4 m

124702-006 6 m

129002-000 Conector Solo ou Profi  Plus, solto

129002-001 Conector Solo ou Profi  Plus, pré-montado

Sistema de inserção
Componentes relacionados ao sistema

Largura Altura
40 mm 44 mm

 
  

solto pré-montado
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BiPv 2-11 - Relacionado ao projeto 
O sistema integrado no telhado BiPv 2-11 da Schletter foi concebido para a integra-
ção completa dos módulos não emoldurados. O sistema foi certifi  cado na França.
 Ficha técnica e instruções de montagem do BiPv 2-11

Plandach 5

Perfi l de suporte de módulo Plandach5

  Alumínio vazado anodizado na cor preta 

122001-001  Corte personalizado

122001-006 122001-906 6 m

129032-000  Borracha de suporte no perfi l de suporte para   
  laminado

129033-000  Perfi l espaçador nas juntas horizontais para   
  laminado

129034-000  Conjunto de proteção anti-derrapante para   
  laminado

136201-040 136201-940 Conjunto de braçadeiras intermediárias para   
  molduras de até 40 mm

136201-052 136201-952 Conjunto de braçadeiras intermediárias para   
  molduras de até 52 mm

122002-006   Perfi l de braçadeira intermediária 6 m

136101-0xx 136101-9xx Conjunto de braçadeiras fi nais para molduras   
  confeccionadas para XX mm

136202-012 136202-912 Conjunto de braçadeiras intermediárias 
  laminado de até 12 mm

136202-022   Conjunto de braçadeiras intermediárias   
  laminado de até 22 mm

136004-001 136004-901 Conjunto de braçadeiras fi nais laminado de 6 e 8 mm 

129035-000  Suporte de vedação peça moldada

  Para a montagem do perfi l na cobertura do telhado

943000-004  Parafuso de vedação 4,9x35 para fundo de madeira

943000-002  Parafuso de vedação 6,5x50 para fundo de madeira

Sistema integrado no telhado
Componentes relacionados ao sistema

Visão geral do sistema integrado 
no telhado
Sistema integrado no telhado da Schletter

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.

Diagrama de montagem (Plandach5)
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Perfi l de sistema FixZ-7 parte superior 

Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

121001-001 Corte personalizado

121001-004 4,0 m

121001-006 6,0 m

121001-06200 6,2 m

Perfi l de sistema FixZ-7 parte inferior 

Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

121002-001 Corte personalizado

121002-004 4,0 m

121002-006 6,0 m

121002-06200 6,2 m

129002-002 Conector E, pré-montado

 Para utilização na parte superior ou inferior!

Visão geral do FixZ-7 e FixZ-15
Elevação adicional simples

Anodizado na cor preta sob encomenda!

Largura Altura
40 mm 130 mm

 
  

Largura Altura
40 mm 51 mm

 
  

FixZ-7 e FixZ-15
Componentes relacionados ao sistema

Diagrama de montagem

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.
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Perfi l de sistema FixZ-15 parte superior 

Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

121003-001 Corte personalizado

121003-004 4,0 m

121003-006 6,0 m

121003-06200 6,2 m

Perfi l de sistema FixZ-15 parte inferior a 20 
A área de fi xação é de cerca de 20% da altura do módulo

Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

121004-001 Corte personalizado

121004-004 4,0 m

121004-006 6,0 m

121004-06200 6,2 m

Perfi l de sistema FixZ-15 parte inferior a 25 
A área de fi xação é de cerca de 25% da altura do módulo

Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M8
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

121005-001 Corte personalizado

121005-004 4,0 m

121005-006 6,0 m

121005-06200 6,2 m

129002-002 Conector E, pré-montado

 Para utilização na parte superior ou inferior!

129019-001 Conjunto de conectores adicionais para o FixZ-15 parte superior

 Deve ser parafusado no perfi l!

Largura Altura
40 mm 262 mm

 

  

Largura Altura
40 mm 76 mm

  

Largura Altura
40 mm 103 mm
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SISTEMAS 
DE TELHADO 
PLANO

 

Suportes e acessórios

Nossos produtos para sistemas de 
telhado plano: 
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Sistemas de telhado plano
Sistemas de telhado plano

Suportes, 30 graus
outros ângulos sob encomenda 

  Suporte de telhado plano Light U (30 graus, alumínio, parafusado)
Serie 07 Altura do módulo a b c d

150001-100 aprox. 1000 mm 965 mm 841 mm 530 mm 360 mm
150001-130 aprox. 1300 mm 1195 mm 995 mm 850 mm 600 mm
150001-150 aprox. 1500 mm 1445 mm 1390 mm 960 mm 690 mm

  Suporte de telhado plano Light U (30 graus, alumínio, parafusado)
Flex Console Altura do módulo a b c d
150101-100 aprox. 1000 mm 965 mm 841 mm 530 mm 360 mm
150101-130 aprox. 1300 mm 1195 mm 995 mm 850 mm 600 mm
150101-150 aprox. 1500 mm 1445 mm 1390 mm 960 mm 690 mm

  Suporte de telhado plano Profi  U (30 graus, alumínio, parafusado)
Serie 07 Altura do módulo a b c d

151001-150 aprox. 1500 mm 1445 mm 1390 mm 960 mm 690 mm
151001-180 aprox. 1800 mm 1815 mm 1800 mm - - 990 mm

Sistemas de telhado plano
O reforço diagonal dos conjuntos de suportes é possível para todos os tipos 
de fi xação em telhado plano, dependendo do fundo e da fi xação. 
Estes reforços podem ser feitos localmente ou, se necessário, encomendados
separadamente! Tamanhos e ângulos especiais etc. sob encomenda.

Suporte de montagem Perfi l de fundo

Exemplo de utilização

Serie07 Flex Console Light U Profi  U

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.

b

a
d

c

c

b

a

d
c
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  Suporte de telhado plano Profi  U (30 graus, alumínio, parafusado)
Serie 07 Altura do módulo a b c d

151001-220 aprox. 2200 mm 2200 mm 1995 mm 747 mm 460 mm

  Suporte de telhado plano XL (30 graus, alumínio, parafusado)
Serie 07 Altura do módulo a b c d

155001-300 aprox. 3000 mm 2995 mm 2795 mm 1000 mm 700 mm
155001-320 aprox. 3200 mm 3195 mm 2795 mm aprox. 1080 mm 733 mm

155001-360* aprox. 3600 mm 3595 mm 3495 mm furo variável

*A disposição em 3 fi leiras é possível.

  Suporte de telhado plano FlexXXL (alumínio, parafusado)
Flex Console Altura do módulo Inclinação a b
155102-001 aprox. 5400 mm 15 graus 5205 mm 5430 mm
155102-002 aprox. 5400 mm 20 graus 5205 mm 5430 mm

  Distância entre os furos em mm
Altura do módulo aprox. 1000 1300 1500 1800 2200 3000/3200 3600 5400

Perfi l de fundo (b) 841 995 1390 1800 1995 2795 3495 5430

Desenho dimensional 1 1 1 1 1 2 3 4

A 537 635 940 1350 1525 2275 2975 1765

B 757 855 1160 1570 1715 2495 3195 230

C 1310 1543 1480

D 110 305

E 1350

Os orifícios oblongos no perfi l de fundo possibilitam uma tolerância de montagem de +/- 8 mm.

b

a
d

c

c

b

a

d
c

b

a
d

c

c

b

a

d
c
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Suportes e acessórios
Sistemas de telhado plano

Partes superiores dos suportes para a utilização em 
sistemas com vigas contínuas 
Durante a composição do sistema, os assim chamados kits de montagem 
devem ser levados em consideração no momento da encomenda.

  Suporte de telhado plano, parte superior, Light
Serie 07 Altura do módulo a b c

150003-000 aprox. 1000 mm 965 mm 530 mm 360 mm
150003-001 aprox. 1300 mm 1195 mm 850 mm 600 mm

150003-002 aprox. 1500 mm 1445 mm 960 mm 690 mm

  Suporte de telhado plano, parte superior, Light
Flex Console Altura do módulo a b c
150103-000 aprox. 1000 mm 965 mm 530 mm 360 mm
150103-001 aprox. 1300 mm 1195 mm 850 mm 600 mm
150103-002 aprox. 1500 mm 1445 mm 960 mm 690 mm

  Suporte de telhado plano, parte superior, Profi 
Serie 07 Altura do módulo a b c

151003-000 aprox. 1500 mm 1445 mm 960 mm 690 mm

  Suporte de telhado plano, parte superior, Profi 
Flex Console Altura do módulo a b c
151103-000 aprox. 1500 mm 1445 mm 960 mm 690 mm

  Suporte de telhado plano, parte superior, Profi 
Serie 07 Altura do módulo a b c

151003-001 aprox. 2200 mm 2200 mm 747 mm 460 mm

  Suporte de telhado plano, parte superior, Profi 
Flex Console Altura do módulo a b c
151103-001 aprox. 2200 mm 2200 mm 747 mm 460 mm

a

c
b

a
c

b

b
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Acessórios 
Durante a composição do sistema, os assim chamados kits de montagem 
devem ser levados em consideração no momento da encomenda.

159000-002 Kit de montagem 07 para CompactVario, simples

 Para a montagem das partes superiores dos suportes nos   
 suportes de fundo

 Alumínio vazado anodizado na cor preta

129004-000 129004-900 Conjunto de conectores em cruz M8 KlickTop 

  Com parafuso, encaixe e porca quadrada 
  para a ranhura de encaixe M8 do sistema de  
  trilhos cruzados

   GridNorm - Ficha técnica

129063-000 129063-900 Conector em cruz Rapid 

  completamente pré-montado para a ranhura  
  de encaixe M8 para o sistema de trilhos cruzados

   Conector em cruz Rapid - Ficha técnica

Windsafe (relacionado ao projeto) 
Painel de revestimento da parede traseira para sistemas fotovoltaicos com
elevação para reduzir as cargas de vento. Disponíveis também na cor preta.

164160-180 Windsafe Vario alumínio 160x1830 mm  

164250-180 Windsafe Vario alumínio 250x1830 mm 

164500-180 Windsafe Vario alumínio 500x1830 mm

164160-200 Windsafe Vario alumínio 160x2030 mm  

164250-200 Windsafe Vario alumínio 250x2030 mm 

164500-200 Windsafe Vario alumínio 500x2030 mm

164160-220 Windsafe Vario alumínio 160x2230 mm  

164250-220 Windsafe Vario alumínio 250x2230 mm 

164500-220 Windsafe Vario alumínio 500x2230 mm
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159000-150 Conjunto de braços de tensão de 1500 mm para o reforço diagonal 

 Comprimento de cerca de 1,5 m

159000-200 Conjunto de braços de tensão de 2000 mm para o reforço diagonal 

 Comprimento de cerca de 2,0 m

159000-250 Conjunto de braços de tensão de 2500 mm para o reforço diagonal 

 Comprimento de cerca de 2,5 m

159000-300 Conjunto de braços de tensão de 3000 mm para o reforço diagonal 

 Comprimento de cerca de 3,0 m

159000-400 Conjunto de braços de tensão de 4000 mm para o reforço diagonal 

 Comprimento de cerca de 4,0 m

Conjunto com parafusos auto-atarraxantes

Beschwerung
SolTub (sistema de valetas em alumínio 
para o lastreamento de cascalho)
Valeta para cascalho: Comprimento 
padrão de 2,2 m

161001-000 Valeta para cascalho SolTub S 

 Para 36kg por metro, 2,2 m (small)

161002-000 Valeta para cascalho SolTub L 

 Para 92kg por metro, 2,2 m (large)

161001-001 Tampa fi nal SolTub S

161002-001 Tampa fi nal SolTub L

161004-000 Reforço de orifício SolTub

Suportes e acessórios
Sistemas de telhado plano

b inferior b superior h
SolTub S 227 mm 428 mm 77 mm
SolTub L 332 mm 588 mm 130 mm

b superior
b inferior

h
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159000-007 Conjunto de blocos de concreto para lastreamento, alumínio

 Para o lastreamento com blocos de concreto e semelhante
 Disponível em pares, incluindo 2 x conjuntos de parafusos

160002-001 SolRack alumínio (1 placa) 

 Espessura do material: 1 mm
 Superfície: 0,55 m2

Acessórios SolRack 
(encomende 2 unidades por placa!)

943610-025 Parafuso M10x25 sextavado DIN933 A2 GMB 

943922-010 Arruela grande M10 DIN9021 A2 

943912-010 Porca de fl ange M10 serrilhado DIN6923 A4

162001-000 Conjunto Sol Cube

 Compatível com todos os modelos de suporte, para o lastreamento  
 com cascalho ou placas de concreto,
 incluindo conjunto de parafusos para a fi xação

162001-001 Sol Cube (sem acessórios)

169004-001 Manto de preservação de estrutura de 1m x 10m, 6mm

 com revestimento de alumínio

Para 
DN0

Para 
DN1

Para 
DN0DN0

125 mm

1000 mm

50
0 

m
m

 550m
m

60mm

455mm

1200m
m

35mm
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b

a

Ângulo a

Suportes especiais 
Suportes de fachada de 15, 20, 25, [...incremento de 5°], 70, 75 graus
Para escolher o ângulo do suporte (ângulo a), especifi que a inclinação do 
módulo na horizontal - alumínio, parafusado

  Suporte de fachada
 Altura do módulo a b

156001-100 Light 10 cerca de 0,8 a 1,0 m 820 mm 840 mm
156001-130 Light 13 cerca de 1,0 a 1,3 m 1050 mm 1050 mm
156001-160 Light 16 cerca de 1,3 a 1,6 m 1285 mm 1260 mm
156002-160 Profi  16 cerca de 1,3 a 1,6 m 1285 mm 1260 mm

Suportes para telhados verdes para módulos de até 1,6 m em 15, 20, 25, 
30 graus
Especifi que a inclinação desejada!
Alumínio, parafusado; cerca de 0,4 m de distância do solo
Comprimento do ângulo do módulo: cerca de 1,5 m
Acessérios compatíveis: assim como para o suporte Profi 

152001-000 Suporte de telhado verde para módulos de até 1,6 m

FixGrid (relacionado ao projeto) 
O FixGrid é um sistema de materiais e ferramentas otimizados com o qual 
os módulos podem ser instalados em fileiras fechadas e com um ângulo de 
elevação fixo de 6 ou 13 graus com cargas sobrepostas mínimas. Os compo-
nentes são ligados por o sistema padrão de encaixe (Klick) da Schletter.
 FixGrid - Ficha técnica

AluGrid (relacionado ao projeto) 
O AluGrid é um sistema de elevação com vigas contínuas e um ângulo de ele-
vação fi xo de aproximadamente 15 ou alternativamente 10 graus - com cargas 
sobrepostas mínimas. Os componentes são conectados através do sistema de 
encaixe AluGrid.  A montagem do módulo é realizada com braçadeiras sem 
parafuso (braçadeiras de mola) na construção de base.
 Catálogo AluGrid

FlatGrid (relacionado ao projeto)
 
O FlatGrid é um sistema econômico para telhado plano ligeiramente inclinado.
Este sistema foi desenvolvido para montar módulos paralelamente ao telhado
sem penetrar o telhado. A instalação é acoplada através da cumeeira e por 
isso é segurada contro deslizamento.
 FlatGrid - Ficha técnica     

Suportes e acessórios
Sistemas de telhado plano
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PERFIS
ESPECIAIS

 

Família de perfi s DN

Nossos perfi s especiais: 

Pe
rfi

 s
 e

sp
ec

ia
is
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Visão geral da família de perfi s DN
Perfi s de ranhura dupla em diversos tamanhos na forma de suporte de 
distribuição de carga e viga contínua disponíveis para vários sistemas 
como, por exemplo, montagem de trilhos cruzados, CompactVario, 
CompactGrid.
Ideais em conjunto com o sistema de encaixe testado e aprovado.

Anodizado na cor preta sob encomenda!

Família de perfi s DN
Perfi s especiais

Suportes de montagem DN0 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M10
Parte inferior:   Canal de parafuso M10

123001-001 Corte personalizado

123001-006 6 m

Suportes de montagem DN1 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M10
Parte inferior:   Canal de parafuso M10

123002-001 Corte personalizado

123002-006 6 m

Suportes de montagem DN2,5 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M10
Parte inferior:   Canal de parafuso M10

123004-001 Corte personalizado

123004-006 6 m

Largura Altura
40 mm 40 mm

 

Largura Altura
40 mm 80 mm

  

Largura Altura
50 mm 110 mm

  

h

Comprimentos disponíveis

m polegadas
6 236

e cortes 
personalizados

b

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.
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Suportes de montagem DN3 
Conexão mecânica
Parte superior:  Ranhura para porca de encaixe M10
Parte inferior:  Canal de parafuso M10

123005-001 Corte personalizado

123005-006 6 m

Acessórios para a família de perfi s DN 

129025-000 Conjunto de conectores para o perfi l DN0 DN1

 incluindo parafusos e porcas

129006-000 Conjunto de inserção de conector DN1

 incluindo parafusos de segurança

129029-000 Conjunto de inserção de conector DN2,5

 incluindo parafusos de segurança

129030-000 Conjunto de conectores para o perfi l DN3

 incluindo parafusos e porcas

129023-000 Braçadeira de cavilha  DN0/Solo05 

 para aplicações especiais

129024-000 Braçadeira de cavilha DN1 

 para aplicações especiais

129004-001 Conjunto de conectores em cruz KlickTop M10

 com parafuso, inserto de encaixe e porca quadrada para a   
 ranhura de encaixe M10, compatível com DN0 e DN1

  Ficha técnica GridNorm

Largura Altura
80 mm 120 mm
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Família de perfis DN 
Perfis especiais

Dados técnicos

Material Parafusos: Aço inoxidável 1.4301; Perfis: EN AW 6063 T66 / AIMgSi0,7
  Componentes de chapa metálica: Aço inoxidável 1.4301

Análise Cálculo estrutural de acordo com as normais atuais específicas 
estrutural do país (EN 1991 e EC1 na Alemanha). Anexos da análise estru-

tural para determinar a quantidade necessária de pontos de 
fixação com base no cálculo estrutural. Em todos os casos, ob-
serve as informações sobre a análise estrutural! Na documen-
tação geral sobre a análise estrutural, a verificação da força de 
retenção do telhado na estrutura de base não está inclusa!

Calcule todos os valores de sistema de forma rápida e prática com nosso 
Autokalkulator em nosso site: www.schletter.de
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Grandes projetos
Sistema FS, PvMax3, Park@Sol, IsoTop
Grandes projetos são calculados e confeccionados em nossa empresa 
especialmente para você. Estamos ansioso para a sua solicitação!

Sistema FS, PvMax3, Park@Sol, IsoTop
Grandes projetos

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.

Áreas abertas

O sistema FS para áreas abertas é projetado individualmente para o local corres-
pondente.  Além da tecnologia de bate-estacas, por exemplo com o PvMax3 um 
sistema com bases de concreto está disponível. 

O rastreador solar desenvolvido pela Schletter é um sistema de rastreador solar 
o qual é posicionado em torno de um eixe horizontal no sentido norte-sul e 
pode ser rodado. O eixe de rotação horizontal possibilita uma utilização da 
superfície ideal.
 Fichas técnicas do FS / TerraGrid / PvMax3
 Catálogo Sistemas para áreas abertas

FS Uno

PvMax3

FS Uno

PvMax3

FS Duo

FS Track-2
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Estacionamentos solares - Park@Sol 
As áreas de estacionamento com estacionamentos solares são um comple-
mento bem-vindo para a utilização em larga escala da geração de energia 
fotovoltaica, especialmente porque as superfícies de telhado dos estaciona-
mentos normalmente obtém a compensação máxima de acordo com a lei 
alemã de abastecimento de energia (EEG - Energieeinspeisegesetz).
 Ficha técnica do Park@Sol
 

Telhados industriais feitos de membranas - IsoTop 
Os telhados industriais feitos de membranas normalmente possuem estrutu-
ras de base com grandes espaçamentos de grade. Com isso, o sistema IsoTop 
possibilita uma solução relacionada ao projeto por meio de espaçamentos 
de até 10 m entre os suportes, os quais não adicionam cargas adicionais à 
cobertura do telhado.
 Ficha técnica IsoTop
 

Park@Sol

IsoTop

Park@Sol

IsoTop
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Elementos de fi xação

Passagem dos cabos

Outros

ACESSÓRIOS
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Elementos de fi xação

Parafuso sextavado, VA 

943608-025 M8x25 

943610-020 M10x20 

943610-025 M10x25

943610-030 M10x30

943610-035 M10x35

943610-040 M10x40

943610-090 M10x90

943610-100 M10x100

Parafuso quadrado, VA 

943410-025 M10x25 

Parafuso de cabeça redonda lisa, VA 

943510-025 M10x25

Porca de fl ange serrilhado
Proteção contra torção no fl ange integrada, VA 

943912-008 M8

943912-010 M10

943912-012 M12

Elementos de fi xação
Acessórios

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.
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Porca sextavada, VA 

943916-010 M10

Arruela, VA 

943921-008 M8

943921-010 M10

943921-012 M12

Arruela grande, VA 

943922-008 M8

943922-010 M10

943922-012 M12

Parafuso com furo sextavado 

943308-120 M8x20 com serrilhado sob a cabeça

943308-125 M8x25 com serrilhado sob a cabeça

943308-130 M8x30 com serrilhado sob a cabeça

943308-135 M8x35 com serrilhado sob a cabeça

943308-040 M8x40

943308-055 M8x55

Dispositivo anti-roubo 

943000-034 SecuFix Dispositivo anti-roubo SecuFix para o parafuso com   
 furo sextavado M8

182003-000 Esfera de aço SecuFix para TORX T40 de 5,00 mm (Rapid)

 Pode ser facilmente inserida na cabeça do parafuso!

182001-000 Ferramenta de inserção SecuFix para furo sextavado de 6mm

182001-001 Ferramenta de inserção SecuFix para TX-40 de 5 mm
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943914-008 Porca quadrada M8, V4A

 Compatível com todos os perfi s de sistema da Schletter, pode ser 
 combinada com a ranhura de encaixe e o componente de encaixe

129010-008 Componente de encaixe KlickIn para a porca M8

 Para simplifi car a inserção da porca quadrada M8 em qualquer
 local da ranhura KlickIn M8

943914-010 Porca quadrada M10, V4A

943914-108 Porca quadrada especial M8, V4A (formato igual à M10)

 Compatível com todos os perfi s de sistema da Schletter,
 pode ser combinada com a ranhura de encaixe M10 e o 
 componente de encaixe

129010-001 Componente de encaixe KlickIn para a porca M10

 Para simplifi car a inserção da porca quadrada M10 em qualquer
 local da ranhura KlickIn M10

Porca auto-travante, V4A 

943911-008 M8

943911-010 M10

943911-012 M12

Arruela de travamento, VA 

943931-010 M10

Parafuso rosqueado auto-atarraxante
 
para aço de até 2 mm

943765-050 6,5x50

943765-075 6,5x75

943765-100 6,5x100

943765-125 6,5x125

943765-150 6,5x150

943765-200 6,5x200

Elementos de fi xação
Acessórios
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para aço a partir de 1,5 mm

943718-064 8x64

943718-100 8x100

943718-125 8x125 

943718-150 8x150

943718-200 8x200 

Parafusos auto-perfurantes com vedação 

943755-925  5,5x25 auto-perfurante JT3-6 A2 (por exemplo, para o conector)

943000-360 6,0x25 auto-atarraxante A2

943000-700  JF3-2- 5,5x25 E16 A2

943772-019 Parafuso de reparo 7,2x19 auto-atarraxante FABA-A A2

Inserto de borracha EPDM de 3 mm auto-adesivo,
rolo de 10 m, resistente aos raios ultravioleta
  
por exemplo, para braçadeiras de chapa metálica trapezoidal ou para módu-
los laminados

973000-013 25 mm de largura

973000-014 48 mm de largura

973000-015 80 mm de largura

Aterramento e proteção contra raios

135003-000 Terminal de proteção contra raios para 8 mm 

 Feito de alumínio, completamente pré-montado (para fi o com   
 diâm. de 8 mm)

135003-002 Terminal de aterramento e de proteção contra raios VA M8 

 Área de fi xação de cerca de 8 a 10 mm; Conexão de cabo único/
 múltiplo, 4 a 50 mm2
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Parafuso para madeira 
 
Um tamanho de pelo menos 80 mm é recomendado para telhados sem cofra-
gem, e de pelo menos 120 mm para telhados com cofragem e ripas!

Parafuso para madeira, VA 

943108-080 8x80

943108-100 8x100

943108-120 8x120

943108-150 8x150

943108-200 8x200

Parafuso para madeira galvanizado 

942108-080 8x80

942108-100 8x100

942108-120 8x120

942108-150 8x150

942108-200 8x200

Parafuso para madeira com cabeça redonda VA

 943208-080 8x80

943208-100 8x100

943208-120 8x120

943208-160 8x160

943208-200 8x200

943208-240 8x240

943208-260 8x260

943208-300 8x300

943208-340 8x340

943208-360 8x360 

943208-400 8x400

Parafuso para madeira com cabeça redonda, VA, rosca dupla
 
por exemplo, para Iso07

 943001-040 8x240

943001-041 8x300

943001-042 8x360

Elementos de fi xação
Acessórios

 fora de produção

 fora de produção
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Parafuso para madeira com cabeça redonda galvanizado 

942208-080 8x80

942208-100 8x100

942208-120 8x120

942208-160 8x160

942208-200 8x200

942208-240 8x240

942208-260 8x260

942208-300 8x300

942208-340 8x340

942208-360 8x360

942208-400 8x400

Vedação para parafusos com cabeça redonda 

119016-000 diâm. 8 EPDM

Parafuso para madeira com cabeça chata, galvanizado
 
por exemplo, para Iso07

 942000-688 8x260

942000-689 8x340

942000-690 8x400

Ferramentas

195000-017 Conjunto de ferramentas da Schletter

  Ficha técnica do conjunto de ferramentas da Schletter

195000-002 Broca para TORX T40

 Para parafusos para madeira com cabeça redonda, compatível   
 com Rapid2+ e sistemas novos

990000-211 Eixo de acoplamento com ímã

 Compatível com a broca TORX T40, comprimento: 200 mm 200 mm

195000-001 Chave de catraca passo de rosca15

 Compatível com a porca de fl ange M10

195000-018 Broca de núcleo de 17 mm

195000-019 Broca de núcleo de 21 mm

 fora de produção
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Passagem dos cabos
Fixados de cabos feitos de plástico resistente a raios ultravioleta e 
temperaturas

  129012-010 Proklip2000-B
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
Viga BF, viga T, canal de encaixe ou de 
parafusos M10

Sistema FS (todas as versões), 
IsoTop, PvMax3, projetos especiais

cerca de 2*

  129005-000 Proklip-C
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
Perfi s de suporte de módulo Solo05, 
Profi 05 e SoloLight

Gridnorm, projetos especiais cerca de 7*

  129012-008 Proklip-S
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
Canal de encaixe ou de parafusos M8, 
perfi s de suporte de módulo S, perfi s 
de suporte de módulo Solo05, Profi 05, 
Profi Plus05 e Eco05, FixZ7, FixZ15, su-
portes AluGrid100 e painéis de proteção 
contra vento (Windsafe) AluGrid

AluGrid (todos os sistemas), 
FixZ7, FixZ15, sistema FS, Caport, 
projetos especiais

cerca de 3*

  129065-008 Proklip-Multi 8
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
Canal de encaixe ou de parafusos M8, 
perfi s de suporte de módulo S, perfi s 
de suporte de módulo Solo05, Profi 05, 
Profi Plus05 e Eco05, FixZ7, FixZ15, su-
portes AluGrid100 e painéis de proteção 
contra vento (Windsafe) AluGrid

AluGrid (todos os sistemas), 
FixZ7, FixZ15, sistema FS, Caport, 
projetos especiais

cerca de 6*

  129065-010 Proklip-Multi 10
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
Viga BF, viga T, canal de encaixe ou de 
parafusos M10

IsoTop, PvMax3, sistema FS 
(todas as versões), projetos 
especiais

cerca de 6*

Passagem de cabos
Acessórios

*Partindo de um cabo de 6 mm² com diâmetro de 6 mm

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.
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  129065-000 Proklip-Multi C
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
Solo05, Profi 05, SoloLight Gridnorm, projetos especiais cerca de 6*

  129012-004 Proklip-U
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
- - - AluGrid, projetos especiais cerca de 3*

  129042-001 Proklip-F
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
Fundação para estaca FG 6, 7 e 8 Sistema FS, FS-In, FSII, FS100, 

FS Vario, Carport R1, sistema de 
aço FS

para conduítes vazios 
com até 30,5 mm de 
diâmetro 

  129012-001 Proklip-Q
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
FS-In 40, Carport inserção, perfi s de 
suporte de módulo S, suporte de 
módulo Optibond

Sistema FS, FS-In, IsoTop, 
PvMax3, Carport, sistemas 
especiais

- - -

  129012-002 Proklip2000-P
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
Perfi s de suporte de módulo FS inser-
ção 40, perfi l de suporte de módulo S

Sistema FS, FS-In, IsoTop, PvMax3, 
Carport, projetos especiais

cerca de 2*

  129065-001 Proklip-Multi 10S
Perfi s Sistemas Quantidade de cabos
Suporte de módulo Roof-In, Solo05, 
Profi 05, SoloLight e canal para para-
fuso M10

Roof-In cerca de 4*

  149023-001 Braçadeira de fi xação de 1,0 a 3,0 mm, passagem superior
Fixação nos cantos com uma largura de 1,0 a 3,0 mm; Comprimento da braçadeira de cabo: 200 mm

  149023-002 Braçadeira de fi xação de 1,0 a 3,0 mm, passagem lateral
Fixação nos cantos com uma largura de 1,0 a 3,0 mm; Comprimento da braçadeira de cabo: 200 mm

  149023-003 Braçadeira de fi xação de 3,0 a 6,0 mm
Fixação nos cantos com uma largura de 3,0 a 6,0 mm; Comprimento da braçadeira de cabo: 200 mm

*Partindo de um cabo de 6 mm² com diâmetro de 6 mm
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129013-000 Canaleta de cabos MaxK, solta, 80x40x3000 mm 

129013-001 Canaleta de cabos MaxK, solta, 120x40x3000 mm

129014-002 Tampa MaxK de 80x3000 para canaleta de cabos MaxK 129013-000

129014-005 Tampa MaxK de 80x3000 para canaleta de cabos MaxK 129013-001

129015-000 Fecho de tampa MaxK para canaletas de 80 ou 120 

129016-000 Conector deslizante MaxK para canaleta 80

129016-001 Conector deslizante MaxK para canaleta 120

129073-000 Ângulo para canaleta de cabos MaxK 80

129073-001 Ângulo para canaleta de cabos MaxK 120

Veja os diagramas de montagem acima

Passagem de cabos MaxK
Sistema de canalização de cabos para a montagem fl exível dos 
cabeamentos.

Diagrama de montagemDiagrama de montagem

Passagem de cabos
Acessórios

Faça a leitura deste 
código QR com seu 

Smartphone para acessar 
a nossa gama completa 

desta rubrica.
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182019-001 PvSpin

 Limpeza rápida e suave das superfícies dos módulos fotovoltaicos

  Ficha técnica do PvSpin

Catálogos e software
 
Você pode encontrar os catálogos, as fi chas técnicas e as instruções de mon-
tagem e mais informações técnicas assim como o software na última atualiza-
ção na área download em www.schletter.eu. Sob encomenda nós enviaremos-
lhe com gosto nossos catálogos.   

Roll-ups
 
Cerca de 1x2 m, retrátil 
I400276GB „AluGrid“

I400084GB „Elevação“

I400082GB „Áreas abertas“

I400116GB „IsoTop“

I400114GB „Park@Sol“

I400083GB „Telhados inclinados“

I800059GB „SmartPvCharge“

Caixa de amostras
 
Para os sistemas atuais! 
195000-004 Caixa de amostras

  Contém amostras de produto dos sistemas de montagem   
 da Schletter

Suporte de módulo 
 
Suporte de módulo com pé de metal e suportes de madeira, incluindo kit de 
fi xação para o módulo.
Indique o tipo de módulo na encomenda!

195000-007 Suporte de módulo em madeira para 1 módulo

195000-008 Suporte de módulo em alumínio para 1 módulo

Outros
Acessórios

Outros
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Notas
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Schletter GmbH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf / Haag i. OB 

www.schletter.eu

Suporte de vendas
Tel.:   +49 8072 9191 – 480
Fax:  +49 8072 9191 – 9480
E-mail:  vertriebsinnendienst@schletter.de

Consultoria técnica e perguntas
Tel.:   +49 8072 9191 – 201
Fax:  +49 8072 9191 – 9201
E-mail:  anfragen@schletter.de 
 
 
Processamento de pedidos
Tel.:   +49 8072 9191 – 205
Fax:  +49 8072 9191 – 9205
E-mail:  bestellung@schletter.de

Serviço de logística
Tel.:   +49 8072 9191 – 207
Fax:  +49 8072 9191 – 9207
E-mail:  service@schletter.de

Informações sobre treinamentos
Tel.:  +49 8072 9191 – 209
Fax:  +49 8072 9191 – 9209
E-mail: seminar@schletter.de

Para um aconselhamento abrangente e 
competente a cerca do seu planejamento 
de instalação e para dúvidas relacionadas 
à logística e processamento de pedidos, 
nossos funcionários estão à sua disposição 
nos dias da semana das 7:00h às 17:00h.

Faça a leitura deste 
código QR com seu 
Smartphone para 
obter o formulário 
de contato.


