
 / Sistema de montagem paralelo ao telhado para telhados planos com 
componentes Dome 6

 / Adequado para telhados planos típicos de até 10º

 / Posicionamento vertical dos módulos

 / Altura de instalação baixa - é possível esconder atrás de um parapeito
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Sistema Dome Zero



Mat S  

 / Tapete EPDM Shear soft Mat S 
 / Absorve e compensa as tolerâncias 
 / Elevados coeficientes de fricção reduzem o lastro

Dome Zero Peak

 / Os módulos são fixados pelo lado comprido do 
módulo

 / Possibilidade de utilizar módulos grandes

Dome FixPro

 / Conexão fixa para telhados com inclinação < 10°
 / Necessária para os campos de telhado ≥ 3° carga
 / Recomendado para telhados com baixas reservas de 

carga

Dome Speed Spacer

 / Fácil alinhamento dos trilhos no telhado com a ajuda 
do medidor de distância flexível. 

 / Basta ajustar a largura do módulo e definir a 
 distância entre os trilhos 

 / Adequado para todos os sistemas de telhado plano K2  

Dados técnicos  
Dome Zero

Âmbito de aplicação Telhados planos <10º com cobertura de betume, lajes de concreto ou cascalho

Tipo de fixação/ligação ao telhado  Δ Com lastro e sem penetração no telhado: ≤ 3°
 Δ Com ligação fixa Dome FixPro: > 3°

Requisitos  Δ Dimensões admissíveis do módulo (C×L×A): 1640-2390 × 950-1305 × 30-50mm
 Δ Tamanho mínimo do sistema: 2 módulos

Separação térmica máx. 12m na direcção do trilho máx. 16m no sentido transversal

Distância mínima até a borda do telhado 600 mm

Ângulo de inclinação 0°

Material  Δ Peak, Calha de montagem, FlatConnector-Set, SpeedPorter, Porter, MiniClamps:  
Alumínio EN AW-6063 T66, EN AW-6082 T6, EN AW-5754

 Δ Tapete protector S: EPDM
 Δ Fixadores: Aço inoxidável (1.4301) A2-70
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1640-2390mm 190-255mm

Componentes  
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