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Gwarancja

Na wszystkie komponenty systemów K2  
udzielamy 12 lat gwarancji.  
k2-systems.com/en/guarantee 

Statyka i obciążenia 

Systemy montażowe K2 spełniają normy projektowania kon-
strukcji: Eurokod 1 i 9. 

Towar paletowy 

Wiele systemów montażowych dostarczanych jest na paletach, 
co oszczędza miejsce i koszty. 

Pr
od

uct warranty ·

· in
 syste m alli

an
ce

12
years

Dachówka holenderska 

Karpiówka

Łupek dachowy

Blacha trapezowa

Warstwowa blacha trapezowa

Blacha falista

Płyta falista z włóknocementu

Blacha na rąbek

Kompatybilny Niekompatybilny
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K2 Digital Toolbox

Wygoda.
Szybkość.
Niezawodność.

Z aplikacją K2 Check można bezpośrednio na miejscu lub u 
klienta zapisywać na smartfonie najważniejsze parametry. i 
wygodnie przesyłać je na konto klienta. 

Planowanie można rozpocząć od razu od kluczowych 
danych w programie K2 Base. Następnie dane można 
wygodnie przesłać do aplikacji DocuApp. W ten sposób 
najważniejsze materiały są zapisane w jednym miejscu i 
szybko dostępne do skompletowania dokumentacji. 

Narzędzie K2 Digital Toolbox oferuje wiele praktycznych 
funkcji ułatwiających i przyspieszających prowadzenie 
dokumentacji w formie cyfrowej, beż użycia papieru.

 / Roof Check: Szybka kompletacja danych i zdjęć bezpo-
średnio na miejscu.

 / Funkcja Smart Pocket: dostęp do wszystkich projektów  
i raportów Base wraz z planami montażu i balastowania.

 / Wycena instalacji: szybko i niezawodnie.

 / Katalog produktów: wszystkie systemy montażowe wraz 
z dokumentacją techniczną, filmami i referencjami.

 / Bezpłatne materiały do pobrania w Google Play i App 
Store.

K2 CHECK APP

app.k2-systems.com 

W KLIKU KROKACH
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K2 Base Feature: K2+ Interface  
za jednym kliknięciem przenosi 
wszystkie wprowadzone dane 

do innych ważnych narzędzi projek-
towych producentów falowników oraz 
kalkulatorów uzysku energii (np. firmy 
SolarEdge lub SMA). K2+ eliminuje 
konieczność wielokrotnego wprowa-
dzania danych i tym samym skraca czas 
planowania.

 / Program w wielu wersjach językowych do bezpłatnego  
planowania instalacji w 5 prostych krokach.

 / Planowanie z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych z 
Google Maps

 / Narzędzia graficzne
 / Optymalny projekt instalacji  

wraz z weryfikowalnymi obliczeniami statycznymi
 / K2+: wygodne przenoszenie danych projektowych do 

dalszych obliczeń w narzędziach projektowych produ-
centów falowników.

K2 BASE

base.k2-systems.com 

 /  Cyfrowe narzędzie do automatyzacji dokumentacji 
projektowej.

 / Bez ton papieru, wszystko przejrzyście udokumentowa-
ne w jednej aplikacji.

 / Zatwierdzanie dokumentacji podpisem na smartfonie.

 / Automatyczna wysyłka dokumentacji projektowej bezpo-
średnio po zatwierdzeniu.

K2 DOCU APP

docuapp.k2-systems.com 
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 / Szybki i ekonomiczny system do bezpośredniego połączenia z profilem 
od boku, z regulacją wysokości 

 / Niezawodny do instalacji w układzie rastrowym – bez połączeń śrubo-
wych przy podstawie

 / System SingleRail w połączeniu z hakami dachowymi CrossHook jest 
bardzo wytrzymały i elastyczny
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System SingleRail



Dane techniczne 
SingleRail Light 36 36 50

Ilustracja

Materiał Aluminium (EN AW-6063 T66) 

S = szerokość [mm] 39,4 39,4 39

W = wysokość [mm] 36 36 50

Długość [m] 4,40 2,10 / 2,25 /  
3,30 / 4,40 / 5,50

4,40

Masa [kg/m] 0,67 0,76 1,0

Montaż w układzie 
krzyżowym z

SingleRail lub SolidRail

S

W

SingleRail 63: Do wysokich obciążeń 

i dużych rozpiętości!

Mocowania dachowe

Aluminiowe haki dachowe 

 / Optymalne rozłożenie sił, również na wąskich krokwiach, 
do bezpośredniego łączenia z SingleRail 

 / Pokrywa 80 % modeli dachówek ceramicznych  
i cementowych. 

 / Prosta regulacja wysokości przy podstawie, wsporniku lub 
na złączu z otworem fasolkowym 

 / CrossBoard/SingleBoard do wyboru przy różnych odstę-
pach między krokwiami 

 / CrossHook 3S: Z europejskim certyfikatem technicznym 
ETA-16/0709

Haki dachowe ze stali szlachetnej

 / Wysokiej jakości cienkie wsporniki ze stali szlachetnej, 
częściowo bezpośrednie połączenie z SingleRail 

 / Do dachówek cementowych, płaskich i holenderskich 
 / W wersji z regulowaną wysokością i dokładnie dopaso-

wanej w wielu rozmiarach, z adapterem montażowym z 
programu SolidHook 

Śruby dwugwintowe  

 / Z ogólną aprobatą nadzoru budowla-
nego 

 / Do wszystkich dachów z płyty falistej  
z włóknocementu oraz z blachy falistej 
na konstrukcji drewnianej 

 / Szczelny montaż na pokryciu 
 dachowym 

 / Z połączeniem Climber

Klemy na rąbek 

 / Wiele możliwości zastosowania: podwójny rąbek stojący, 
rąbek kątowy, rąbek zatrzaskowy i rąbek okrągły

 / Połączenie bezpośrednio z profilem od boku
 / Montaż bez przebić w połaci
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Mocowania dachowe

Strona 22 i n. zawierają  
szczegółowe dane techniczne  
naszych mocowań dachowych. 



 / Szeroki wybór profili montażowych do różnych rozkładów obciążeń 

 / Wytrzymały, sprawdzony statycznie system

 / Wysoce elastyczny, do wielu rozpiętości
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System SolidRail



Dane techniczne 
SolidRail UltraLight 32 Light 37 Medium 42 Alpin 60

Ilustracja

Materiał Aluminium (EN AW-6063 T66)

S = szerokość [mm] 39 39,5 41 41

W = wysokość [mm] 32 37 42 60

Długość [m] 2,10 / 2,25 /  3,30 / 4,40 / 5,50 4,40 5,50

Masa [kg/m] 0,7 0,85 1,3 1,7

Montaż w układzie 
krzyżowym z 

SingleRail lub SolidRail

SolidRail L: Do wysokich obcią-

żeń i dużych rozpiętości!
W

S

Mocowania dachowe 

Haki dachowe ze stali szlachetnej

 / Wysokiej jakości cienkie wsporniki ze stali szlachetnej z 
regulowanym złączem również do wąskich krokwi 

 / Do dachówek holenderskich, płaskich i cementowych 
 / Wersja z regulowaną wysokością i szeroki wybór modeli 

dokładnie dopasowanych
 / Specjalne haki dachowe do karpiówki i łupka 

Specjalne haki dachowe 

 / Wiele możliwości zastosowania dzięki hakom dachowym 
do łupka i dachówki beaver. 

 / Mocowanie na dachach Coppo jest możliwe dzięki 1-krot-
nej regulacji wysokości SolidHook Coppo.

Śruby dwugwintowe i elementy mocu-
jące

 / Śruby dwugwintowe z ogólną aprobatą 
nadzoru budowlanego 

 / Do wszystkich dachów z płyty falistej z 
włóknocementu, blachy falistej i blachy 
trapezowej oraz płyt warstwowych

 / Szczelny montaż na pokryciu dacho-
wym 

 / Połączenie poprzez adapter z możliwo-
ścią regulacji  

Klemy na rąbek 

 / Wiele możliwości zastosowania: rąbek stojący, rąbek kąto-
wy, rąbek zatrzaskowy i rąbek okrągły (np. Kalzip) 

 / Systemy Rib-Roof do 465, Speed 500 i Evolution
 / Montaż bez przebić w połaci
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Mocowania dachowe

Strona 23 i n. zawierają  
szczegółowe dane techniczne  
naszych mocowań dachowych. 



We współpracy z

 / Do szybkiego układania modułów w pojedynkę, bez użycia śrub i klem 

 / Łatwy montaż przy użyciu niewielu elementów i bez specjalnych narzędzi 

 / Estetyczny wygląd instalacji dzięki zamkniętej spójnej powierzchni 

 / Dodatkowe usztywnienie ram modułów poprzez profil wsuwany 
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System Insertion



Dane techniczne 
System wsuwany

Zastosowanie Dachy spadziste z dachówki holenderskiej, 
włóknocementu, blachy trapezowej i płyt 
warstwowych 

Sposób zamocowania / połączenia z 
dachem

Haki dachowe, śruby dwugwintowe lub 
MultiRail

Możliwe wysokości ramy modułu (H)  Δ 30 mm
 Δ 35 mm

Właściwości techniczne Konieczny odstęp 7 mm między profilami 
wsuwanymi 

Orientacja modułów Pozioma i pionowa 

Materiał  Δ Profile montażowe i łączniki krzyżowe:  
aluminium EN AW-6063 T66 

 Δ Elementy drobne: stal szlachetna (1.4301) 
A2-70

SolidRail – długości [m] Bez powłoki:  4,40 i 5,50  
Czarny anodowany:  4,40

Profile wsuwane – długości [m] 
bez powłoki / czarny anodowany

Profil wsuwany 30   5,40 m
Profil wsuwany 35   5,40 m 

Komponenty

Profile wsuwane 

 / Inteligentne rozwiązanie 
do efektywnej instalacji 
modułów 

 / Zamknięta spójna po-
wierzchnia, również w 
kolorze czarnym 

Łącznik krzyżowy

 / Do montażu profilu wsu-
wanego na SolidRail 

 / Prosty montaż

SolidRail 

 / Wytrzymały profil monta-
żowy 

 / Do różnych rozkładów 
obciążeń 

 / Duże rozpiętości 

Organizer do kabli 

 / Do szybkiego układania 
kabli pod szyną wsuwaną 

 / Do maks. 5 kabli 

CrossHook 3S+/4S+ 

 / Regulowana wysokość i 
możliwość przesuwania 
na boki 

 / Również do 
wąskich krokwi

Śruby dwugwintowe 

 / Do dachów z płyty falistej 
z włóknocementu oraz z 
blachy falistej na kon-
strukcji drewnianej 

 / Regulacja wysokości

MultiRail 

 / Do blachy trapezowej i płyt 
warstwowych 

 / Element nośny do łączenia 
z dachem 

Akcesoria

 / Łącznik profilu wsuwanego 
 / Ogranicznik boczny 
 / Poziomy kątownik 

 końcowy 

H
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Mocowania dachowe

Strona 22 i n. zawierają  
szczegółowe dane techniczne  
naszych mocowań dachowych. 



 / Innowacyjny system profili krótkich, zoptymalizowany statycznie, do 
szybkiego, prostego montażu 

 / Możliwe uniwersalne mocowanie i uniwersalna orientacja modułów 

 / Podpora pod kątem 5° za pomocą MiniFive: znacznie zwiększy uzysk 
energii dzięki lepszej wentylacji od spodu i optymalnemu nachyleniu 
modułu 

 / Wysoka efektywność planowania i optymalizacja pod kątem składowania 
i transportu 

System MiniRail z uniwersalnymi kle-
mami obrotowymi umożliwia montaż 
modułów w poziomie i pionie w ukła-
dzie rastrowym. 

5° Podpora 

z MiniFive 
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System MiniRail



Dane techniczne 
System MiniRail

Zastosowanie Dachy spadziste z blachy trapezowej i płyt 
warstwowych; kąt nachylenia dachu: 5 - 75°

Sposób zamocowania / połączenia z dachem Mocowanie do pokrycia dachowego na samo-
gwintujące wkręty do blachy cienkiej 

Warunki  Δ Grubości blachy: stal ≥ 0,4 mm lub  
aluminium ≥ 0,5 mm 

 Δ Płyty warstwowe: wymagane zatwierdzenie 
producenta 

 Δ Szerokość profilu: co najmniej 22 mm * 
 Δ Rozstaw profili: 101 - 350 mm w zależności 
od szerokości profilu 

 Δ Równa powierzchnia wokół otworu monta-
żowego:  
Ø ≥ 20 mm 

 Δ Wysokość ramy modułu: 30 - 50 mm

Orientacja modułów Pionowa lub pozioma 

Materiał Aluminium (EN AW-6063 T66 /  
EN AW-6082 T6); EPDM 

Wymiary MiniRail szer. × wys. × dł. [mm] 78,2 × 23 × 385

Podpora MiniFive ok. 5°

B

H

L

EPDM

Komponenty 

MiniRail 

Montaż w orientacji poziomej i pionowej 
z MiniClamp MC/EC 

MiniClamp MC/EC 30 - 50 mm

 / Uniwersalne klemy   
 / Klema jest obrotowa 

Wkręty do blachy cienkiej 

 / W zestawie MiniRail 
 / Z podkładkami uszczelniającymi

MiniFive Front i MiniFive End

 / Jednostronna, prosta podpora w postaci wsuwanych ele-
mentów nośnych modułu 

 / Lepsza wentylacja od spodu i większy uzysk energii 
 / Optymalne nachylenie modułu 
 / Możliwy montaż w orientacji pionowej i poziomej

760mm

5°

* Wymiar minimalny dla 
szerokości górnej profilu 
trapezowego dla danego 
projektu jest określony w 
raporcie generowanym w 
programie Base). 

13



 / Sprawdzony system profili długich do dachów z blachy trapezowej, mo-
cowany bez naprężeń, z kontrolowaną rozszerzalnością cieplną liniową 

 / Nasz najlepiej sprzedający się system – ponad 3 GW zainstalowanej 
mocy na całym świecie 

 / Uniwersalne rozwiązanie, również do wysokich obciążeń, tylko 4 etapy 
instalacji 

Opcjonalnie 

z podporą RailUp

14

System SpeedRail



Dane techniczne 
SpeedRail / SpeedClip

Zastosowanie Dachy spadziste z blachy trapezowej i płyt warstwowych

Sposób zamocowania /  
połączenia z dachem

Montaż wsuwany w uchwyty SpeedClip i na śruby wkręcane 
w pokrycie dachu 

Warunki  Δ Grubości blachy: stal ≥ 0,4 mm lub aluminium ≥ 0,5 mm 
 Δ Płyty warstwowe: wymagane zatwierdzenie 
producenta

 Δ Szerokość profilu: co najmniej 22 mm 
 Δ Równa powierzchnia wokół otworu montażowego: 
Ø ≥ 20 mm

Materiał  Δ SpeedRail: aluminium (EN AW-6063 T66; 0,64 kg/m)
 Δ SpeedClip: poliamid wzmocniony włóknem szklanym z 
EPDM

Wymiary SpeedRail 
S = szerokość [mm]  
W = wysokość [mm]  
D = długość [m]

 
63 
22,5 
2,25 / 3,30 / 4,40 / 5,50

Wymiary SpeedClip Patrz rysunek

Montaż w układzie krzyżo-
wym z

SingleRail lub SolidRail 

W

S

103mm

29
m

m
17

m
m

EPDM

SpeedRail 

 / Profil do montażu wsu-
wanego w uchwytach 
SpeedClip 

 / Dostępne różne długości

SpeedClip 

 / Uchwyt do szybkiego 
montażu wsuwanego 
profili SpeedRail

 / Poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym  
z uszczelką EPDM 

 / Mocowanie na wkręty do 
blachy cienkiej

SpeedLock 

 / Zabezpieczenie montażo-
we profilu SpeedRail przed 
rozszerzalnością cieplną 

 / W zestawie z nakrętką 
wsuwaną MK2 i śrubą ze 
stali szlachetnej

SpeedConnector 

 / Łącznik profili SpeedRail 
 / Trzy otwory 

montażowe 
 / W zestawie ze śrubami z 

łbem wpuszczanym 

AddOn 

 / Do montażu modułów na 
płasko w układzie rastra

 / Ciągłe bloki modułów bez 
spoin i bez drugiej war-
stwy profili

Komponenty

Z ogólną aprobatą  
nadzoru budowla-
nego

RailUp Set

 / Poprawia wentylację mo-
dułów od spodu

 / Ułatwia instalację mikrofa-
lowników
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 / Prosty i sprawdzony system - jako profil krótki lub w różnych długo-
ściach  

 / Szybkie planowanie z niewielkim nakładem materiałowym i wysoką 
skutecznością 

 / Wytrzymały profil podstawowy do podpór S-Dome Small na pokrycia z 
blachy trapezowej

Opcjonalnie 

z podporą RailUp
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System MultiRail



Dane techniczne 
MultiRail 10, 25, 4,20

Zastosowanie Dachy spadziste 5 - 75° z blachy trapezowej 
lub płyt warstwowych 

Sposób zamocowania / połączenia z 
dachem

Mocowanie na blachowkręty samogwintu-
jące

Warunki  Δ Grubości blachy: stal ≥ 0,4 mm lub  
aluminium ≥ 0,5 mm 

 Δ Warstwowa blacha trapezowa: wymagane 
zatwierdzenie producenta 

 Δ Szerokość profilu: co najmniej 22 mm 
 Δ Rozstaw profili: niezależny 

Materiał Aluminium (EN AW-6063 T66); EPDM 

B = szerokość [mm] 39 

H = wysokość [mm] 35 

L = długość profilu [mm]  Δ MultiRail 10: 100 
 Δ MultiRail 25: 250 
 Δ MultiRail 4,20: 4200 

Montaż w układzie krzyżowym z SingleRail

H

B

L

EPDM

MultiRail, wersje 

MultiRail 10 

 / Długość 100 mm
 / Pozioma orientacja modułów 
 / Z dwoma otworami 

MultiRail 25 

 / Długość 250 mm
 / Większa elastyczność, do wysokich 

obciążeń przy poziomej orientacji 
modułu 

 / Z czterema otworami

MultiRail 4,20 

 / Długość 4200 mm 
 / Profil długi do docięcia 
 / Bez uszczelki EPDM i otworów; do 

mocowania na klej 

Wkręty do blachy cienkiej 

Z podkładkami uszczelniającymi

RailUp Set

 / Poprawia wentylację od spodu
 / Ułatwia instalację mikrofalowników

Komponenty  
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 / Bez konieczności mocowania do płatwi, dzięki temu mniej parametrów 
wymaganych do obliczeń 

 / Szybki i łatwy montaż na blasze falistej za pomocą adapterów oraz bez-
pośrednio na blasze trapezowej 

 / Tylko dwie długości profili do różnych rozkładów obciążeń 
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System MicroRail



Dane techniczne 
System MicroRail

Zastosowanie Blacha falista, trapezowa i płyty warstwowe; 
kąt nachylenia dachu: 5 - 75°

Sposób zamocowania / połączenia z 
dachem

Mocowanie do pokrycia dachowego na samo-
gwintujące wkręty do blachy cienkiej 

Warunki  Δ Grubości blachy: stal ≥ 0,4 mm lub  
aluminium ≥ 0,5 mm 

 Δ Płyty warstwowe: wymagane zatwierdzenie 
producenta 

 Δ Blacha trapezowa o szerokości profilu: 
≥ 22 mm * 

 Δ W przypadku blachy trapezowej równa 
powierzchnia wokół otworu montażowego: 
Ø ≥ 20 mm 

 Δ Blacha falista o promieniu: 22 - 45 mm 
 Δ Wysokość ramy modułu: 30 - 50 mm

Orientacja modułów Pozioma 

Materiał Aluminium (EN AW-6063 T66 /  
EN AW-6082 T6); EPDM 

Wymiary szer. × wys. × dł. [mm] 
 Δ MicroRail 10 / 25
 Δ MicroRail CSM

37 × 26 × 92 / 242 
36 × 11 × 92

Komponenty 

* Wymiar minimalny szerokości górnej profilu dla 
danego projektu jest określony w raporcie genero-
wanym w programie Base). 

MicroRail 10 /25 CSM

 / W zestawie z MicroRail i adapterami
 / Blacha falista o promieniu 22 - 45 mm 

MicroRail 10 /25

Do blachy trapezowej i płyt warstwowych

MiniClamp MC/EC 30 - 50 mm

Uniwersalne klemy 

Wkręty do blachy cienkiej

Samouszczelniające i samogwintujące

S D

D

D

S

CSM Adapter

MicroRail 10

MicroRail 25

W

W

EPDM

EPDM
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 / Do dachów z blachy trapezowej o nachyleniu do 15°

 / Ekonomiczny pod względem transportu i zużycia materiału, przemyślana 
technika łączenia i wysoka stabilność 

 / Doskonałe połączenie uniwersalnego elementu MultiRail z wytrzymałymi 
wąskimi podporami o kącie nachylenia 10° 

Uaktualnij teraz do bardziej zaawansowa-
nej wersji Dome 6: Udoskonalone funkcje i 
mniejsza potrzeba balastu.

Wkrótce nie będzie już dostępny!
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System S-Dome Small



Dane techniczne 
S-Dome Small

Zastosowanie Dachy płaskie i spadziste ≤ 15° z blachy trapezowej 

Sposób zamocowania / połączenia z dachem Mocowanie na wkręty samowiercące do blachy trapezowej, równolegle do górnej części profilu

Warunki  Δ Grubości blachy: stal ≥ 0,4 mm lub aluminium ≥ 0,5 mm 
 Δ Wytrzymałość aluminium na rozciąganie: 165 N/mm²
 Δ Wytrzymałość stali na rozciąganie: zgodnie z dopuszczeniem min. S235 wg DIN EN 10025-1
 Δ Szerokość profilu trapezowego: min. 22 mm 
 Δ Rozstaw profili trapezowych: niezależny

Kąt nachylenia 10°

Materiał  Δ Profile montażowe, Dome SD Small, Dome S1000 Small, FlexClamp Small:  
aluminium (EN AW-6063 T66/ EN AW-6082 T6); EPDM 

 Δ Elementy drobne: stal szlachetna (1.4301) A2

Komponenty

Dome S1000 Small 

Wąska podpora jako nośnik modułu 

Dome SD Small 

Wąski element nośny modułu 

250mm 250mm

28
5

m
m11

7
m

m950-1050mm

10°

MultiRail 25 

 / Długość 250 mm 
 / Z 4 otworami do dachów o nachyleniu do 15°

FlexClamp Small 

 / Do mocowania na dłuższych bokach modułu 
 / Regulacja wysokości
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Typ / ilustracja Materiał Szerokość  
podstawy [B]

Wysokość pod wspornikiem [H1] 
Wysokość wspornika [H2] 
Wysokość całkowita [H3]

Głębokość  
wspornika  

[T]

Artykuł

CrossHook 3S Set aluminium 100 mm  Δ 40/47/54 mm
 Δ 56 mm 
 Δ ok. 123/130/137 mm

83 mm 2003215 

CrossHook 4S Set aluminium 100 mm  Δ 40/47/54 mm 
 Δ 55 - 85 mm 
 Δ 120,5 -165 mm

83 mm 2003144

SingleHook 1.1 * aluminium 100 mm  Δ 47,1 mm 
 Δ 56 mm 
 Δ 162,9 mm

83 mm 2001928 

SingleHook Alpin aluminium 100 mm  Δ 35 mm 
 Δ 60 mm 
 Δ 169 mm

110 mm 2003155

CrossBoard do  
CrossHook 3S/4S oraz  
SingleBoard do  
SingleHook 1.1 

aluminium 2100 mm patrz CrossHook 3S/4S ew.  
SingleHook 1.1!

2001972 /  
2002935

CrossHook 2 (BS EN 490) aluminium 150 mm  Δ 44 mm 
 Δ 46 mm 
 Δ 100 mm

116 mm 2003175

SingleHook Vario * stal szlachet-
na

100 mm  Δ 45 - 65 mm
 Δ 68 mm
 Δ 172 - 192 mm

110 mm 2002651

Haki dachowe do SingleRail

H1

H2

H3

T

B

H1

H3
H2

T

Schemat wymiarowy CrossHook Schemat wymiarowy SingleHook

* Tylko do SingleRail. 
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Typ / ilustracja Podstawa  
[a x b x c]

Wspornik  
[d x e]

Wspornik 
[H1]/[H2]

Wysokość 
całkowita 

ok.  
[H3]

Głębokość  
wspornika  

[T]

Artykuł

CrossHook 3S+/4+ *1 100 × 124 ×   
3,5 - 6,0 mm

35 × 8,5 mm  Δ 3S+: 40/47/54 mm /  
56 mm 

 Δ 4S+: 40/47/54 mm /  
55 - 85 mm 

 Δ 3S+: ok. 123/ 
130/137 mm 

 Δ 4S+: 120,5 - 
165 mm

83 mm 2002390 /  
2002402

Dachówka holenderska *2 150 × 60 × 5 mm 30 × 6 mm 47/65 mm 134 mm 98 mm 1000001

180 × 80 × 4 mm  35 × 6 mm 38/69 mm 124 mm 91 mm 1000096

180 × 80 × 4 mm 35 × 6 mm 47/68 mm 138 mm 124 mm 1001508

180 × 80 × 5 mm 40 × 8 mm 47/55 mm 121 mm 87 mm 1000764

Vario 1 *2 150 × 60 × 5 mm 30 × 6 mm 43 / 41 - 71 mm 112 -145 mm 95 mm 1000125

Vario 2 *2 140 × 55 × 5 mm 30 × 6 mm 49 - 58 / 57 - 76 mm 128 -156 mm 94 mm 1000107

Karpiówka w kryciu podwójnym *3 75 × 52 × 4 mm 75 × 4 mm 34/62 mm 119 mm 234 mm 2003073

Łupek dachowy *2 40 × 250 mm 40 × 65 mm -/60 mm 72 mm 72 mm 1000373

Coppo *2 150 × 60 × 5 mm 30 × 5 mm 18 / 88 -118 mm 123 -153 mm 120 mm 1001068

Haki dachowe do SolidRail

ad

b

H1

c

H2

H3

e

T

Schemat wymiarowy

*1 Materiał: aluminium · *2 Materiał: stal szlachetna · *3 Materiał: Magnelis 1.0242 (S250GD+ZM310)
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Śruby dwugwintowe 

Do drewnianych konstrukcji nośnych 

Do mocowania profili montażowych K2 SolidRail i SingleRail 
na dachach o drewnianej konstrukcji nośnej, z pokryciem z 
płyty falistej z włóknocementu lub z blachy falistej. Regula-
cję wysokości instalacji umożliwiają śruby dwugwintowe K2 
z bardzo długim gwintem metrycznym. 

Elementy mocujące 

Do stalowych i drewnianych konstrukcji nośnych 

Elementy mocujące (stal szlachetna) do montażu systemu 
K2 SolidRail lub SingleRail na dachach pokrytych blachą 
trapezową, płytą falistą z włóknocementu lub blachą falistą.  
Pasujące adaptery M10/M12 są dostępne osobno.

Śruba dwugwintowa SingleRail

Typ Nr artykułu

M10×180, sześciokątna, klucz 7 mm 2003272

M10×200, sześciokątna, klucz 7 mm 2003273

M10×250, sześciokątna, klucz 7 mm 2003274

M12×200, sześciokątna, klucz 9 mm 2003275 

M12×250, sześciokątna, klucz 9 mm 2003276 

M12×300, sześciokątna, klucz 9 mm 2003277 

Śruba dwugwintowa SolidRail 

Typ Nr artykułu

M10×180, sześciokątna, klucz 7 mm 2000120

M10×200, sześciokątna, klucz 7 mm 2000121

M10×250, sześciokątna, klucz 7 mm 2000122

M12×200, sześciokątna, klucz 9 mm 2000123

M12×250, sześciokątna, klucz 9 mm 2000124

M12×300, sześciokątna, klucz 9 mm 2000125

Stal: element mocujący Ø 8,0  
z gwintem M10×50, kalota E16 

Typ Nr artykułu

8×85 / 50, długość 135 mm 2003018

8×115 / 50, długość 165 mm 2003019

8×155 / 50, długość 205 mm 2003020

8×195 / 50, długość 245 mm 2003021

Stal: element mocujący Ø 8,0  
z gwintem M10×50, uszczelnienie FZD 

Typ Nr artykułu

8×85 / 50, długość 135 mm 2003013

8×115 / 50, długość 165 mm 2003012

8×155 / 50, długość 205 mm 2003016

8×195 / 50, długość 245 mm 2003017

Drewno: element mocujący Ø 8,0,  
M10×50/70 mm, gwint metryczny, kalota E14 
lub EPDM. Uszczelnienie FZD 
na zamówienie! 
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Typ / ilustracja Typ rąbka /  
system dachowy

Wielkość otworu 
[mm]

Profil montażowy Materiał Nr artykułu

Single Standing  
SeamClamp CF:x 

Podwójny rąbek stojący 7,0 SingleRail aluminium 2003024

Single Round  
SeamClamp CF:x

Rąbek okrągły 25,0 SingleRail aluminium 2002859

Single Snap  
SeamClamp CF:x

Rąbek kątowy i rąbek 
zatrzaskowy

14,0 SingleRail aluminium 2003083

S-5! E-Mini-FL  
Standing SeamClamp

Podwójny rąbek stojący 7,0 SolidRail aluminium 1001052

S-5! Z-Mini-FL  
Round SeamClamp

Rąbek okrągły 22,0 SolidRail aluminium 1000888

Solid Snap  
SeamClamp CF:x

Rąbek kątowy i rąbek 
zatrzaskowy

14,0 SolidRail aluminium 2003082

Solid Standing  
SeamClamp

Podwójny rąbek stojący 3,5 SolidRail stal szlachet-
na

2001712

Solid Round  
SeamClamp

Dachy Kalzip z rąbkiem 
okrągłym 

10,5 SolidRail stal szlachet-
na

2001853

Rib-Roof  
Evolution Clamp

Rib-Roof Evolution 23,0 SolidRail aluminium 2002226

Rib-Roof  
Speed 500 Clamp

Rib-Roof Speed 500 17,0 SolidRail aluminium 2002225

Rib-Roof  
465 Clamp

Rib-Roof 465 profil 
trapezowy 

12,0 SolidRail aluminium 2002118

RibClamp KL Klip-Lok classic 700 
Klip-Lok 406 
Klip-Tite 700

20,0 SolidRail lub MiniClamp 
bez profilu bazowego

aluminium 2002857

Klemy na rąbek i klemy systemowe 
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 T Zaciski modułu  27

 T Samowiercące wkręty do drewna, łeb talerzowy  28

 T Wkręty samogwintujące z podkładką uszczelniającą  29

 T Śruby z łbem młoteczkowym i nakrętkami kołnierzowymi  29

 T Nakrętka wsuwana MK2 z klipsem montażowym  29

 T Samowiercący wkręt do drewna, łeb talerzowy, 2 gwinty  30

 T Samowiercący wkręt do drewna, łeb wpuszczany 30

 T Kotwa wkręcana Multi Monti 30

 T Kapturki Endcaps SingleRail 36  31

 T Kapturki Endcaps SolidRail  31

 T Zacisk odgromowy Multi, zestawy  31

 T Łącznik wyrównawczy TerraGrif  31

 T Pad, podkładka dystansowa  32

 T Płytka kompensacyjna do aluminiowych haków dachowych  32

 T Adapter L SR Set  32

 T Cable Manager  32

 T CrossConnectors 33

 T StairPlate Set 33

 T RailUp Set 33
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Klemy środkowe XS

Wysokość ramy modułu / opis Nr artykułu

30 - 33 mm / M8×50, bez powłoki 1005156

30 - 33 mm / M8×50, czarny anodowany 1005157

39 - 44 mm / M8×60, bez powłoki 1004908

39 - 44 mm / M8×60, czarny anodowany 1005159

45 - 48 mm / M8×65, bez powłoki 1005143

45 - 48 mm / M8×65, czarny anodowany 1005160

49 - 50 mm / M8×70, bez powłoki 1004407

49 - 50 mm / M8×70, czarny anodowany 1005161

Klemy końcowe 

Wysokość ramy modułu / opis Nr artykułu

30 - 31 mm / M8×30, bez powłoki 1005345

30 - 31 mm / M8×30, czarny anodowany 1005347

42 - 44 mm / M8×35, bez powłoki 1005291

42 - 44 mm / M8×35, czarny anodowany 1005295

45 - 47 mm / M8×40, bez powłoki 1005171

45 - 47 mm / M8×40, czarny anodowany 1005270

49 - 50 mm / M8×45, bez powłoki 1005172

Zaciski modułu 

Uniwersalne klemy modułu OneMid i OneEnd 

Klemy są dostępne w wymiarach pokrywających najczęściej 
stosowane wysokości ram modułów: od 30 do 42 mm. 
Kompatybilne z systemami SingleRail, SpeedRail, MultiRail i 
SolidRail. 

 Opis Nr artykułu

OneMid, klema środkowa, bez powłoki 2003071

OneMid, klema środkowa, czarny anodowany 2003072

OneEnd, klema końcowa, bez powłoki 2002514

OneEnd, klema końcowa, czarny anodowany 2002589

OneMid OneEnd
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Samowiercące wkręty do drewna, łeb talerzowy 

Samowiercące wkręty do drewna, łeb talerzowy (Topix) i 
gwiazda wewnętrzna (Torx) prod. Heco.  
Z europejskim certyfikatem technicznym (ETA).  
Materiał: stal szlachetna A2, napęd TX 25/40 

Typ Nr artykułu

6×80 2004106

6×100 2004107

8×80 2004111

8×100 2004112

8×120 2004113

8×160 2004115

8×180 2004116

8×200 2004117

Klemy do modułów laminowanych 

Klemy środkowe do mocowania modułów laminowanych i 
modułów o grubości szkła 6,8 – 8,0 mm (inne grubości na 
zamówienie); odpowiednie do modułów cienkowarstwowych 
First Solar i Calyxo; mały rozstaw modułów.  
Materiał: aluminium niepowlekane, EPDM 

Slideguard:  
Zabezpieczenie przed zsunięciem do dodatkowego zastoso-
wania w modułach laminowanych montowanych w pionie, o 
grubości szkła 6 - 9 mm. 
Materiał: stal szlachetna 1.4016, EPDM

Typ / akcesoria Nr artykułu

Klema środkowa modułu 1000667

Klema końcowa modułu 1000668

Slideguard 1005828
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Wkręty samogwintujące z podkładką uszczelniającą 

Odpowiednie do blachy stalowej o grubości od 0,4 mm i 
aluminium od 0,5 mm. Wkręt do blachy cienkiej, niemal 
bezwiórowy,  
rozmiar klucza 8, podkładka uszczelniająca Ø 16 mm.  
Materiał: stal szlachetna A2, EPDM 

Typ Nr artykułu

6 × 25 mm 1005207

6 × 38 mm 1005193

Śruby z łbem młoteczkowym i nakrętkami kołnierzowymi 

Śruby z łbem młoteczkowym do montażu w dolnej komorze 
profilu K2 SolidRail.  
Kształt łba: 28/15; wymiary łba: 22,5 × 10,5 × 4 mm  
Materiał: stal szlachetna A2 1.4301 

Typ Nr artykułu

M8×20/30 1000614 / 1000368

M10×20/30 1000637 / 1000041

Ząbkowany kołnierz (jak ISO 4161) nakrętki zapobiega nieza-
mierzonemu poluzowaniu. 

Materiał: stal szlachetna A2 

Typ Nr artykułu

M8 1000043

M10 1000042

Nakrętka wsuwana MK2 z klipsem montażowym 

Nakrętkę MK2 z samoczynną blokadą można umieścić w do-
wolnym miejscu kompatybilnego profilu montażowego. Pod 
lekkim naciskiem można ją łatwo przemieszczać w profilu. 
Materiał: stal szlachetna 1.4301 + PA lub aluminium + PA

Typ Nr artykułu

stal szlachetna 1001643

aluminium 2000034
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Samowiercący wkręt do drewna, łeb talerzowy, 2 gwinty 

Samowiercący wkręt do drewna (Heco), łeb talerzowy (Topix) 
i gwiazda wewnętrzna (Torx). Z aprobatą nadzoru budow-
lanego. Do montażu w przypadku izolacji nakrokwiowej. 
Mocowanie kontrłaty za pomocą gwintu pod łbem.  
Materiał: stal szlachetna A2; napęd: TX 40; typ 8 × 240  
Nr artykułu: 1003437 

Samowiercący wkręt do drewna, łeb wpuszczany

Samowiercący wkręt do drewna z łbem wpuszczanym 
(Heco). Z aprobatą nadzoru budowlanego.  
Materiał: stal szlachetna A2; napęd TX 25; typ 6 × 120  
Nr artykułu: 2004108 

Kotwa wkręcana Multi Monti

Kotwa wkręcana Multi Monti (Heco) do betonu;  
materiał: stal, powierzchnia ocynkowana i pasywowana na 
niebiesko 

Typ Nr artykułu

7,5 x 40 (TX 30) 2002570

10 x 70 (klucz 13) 2002571
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Zacisk odgromowy Multi, zestawy 

Zaciski odgromowe w zestawie do mocowania przewodów odgromowych o Ø 8 mm.  
Do uniwersalnego zastosowania jako zacisk T-kształtny, krzyżowy, równoległy i doczołowy. Materiał: 

aluminium 

Ilustracja Typ W zestawie Nr artykułu

Zacisk odgromowy Multi Alu 8 mm Set  Δ Zacisk odgromowy Multi (1003151)
 Δ Nakrętka wsuwana MK2 z klipsem montażowym 
(1001643), stal szlachetna, PA

 Δ Podkładka (8,4 × 20 × 1,2 mm), stal szlachetna A2
 Δ Śruba z łbem walcowym (M8×30), stal szlachetna 
A2

2002473 

Zacisk odgromowy Multi Alu 8 mm Double Set  Δ 2 × zacisk odgromowy Multi (1003151)
 Δ Nakrętka kołnierzowa M8 (100043); stal szlachetna 
A2

 Δ 2 × podkładka (8,4 × 20 × 1,2 mm), stal szlachetna A2
 Δ Śruba z łbem walcowym (M8×40), stal szlachetna 
A2

2002474

Łącznik wyrównawczy TerraGrif 

Do wyrównywania potencjałów pomiędzy modułem i profi-
lem.  
Materiał: stal szlachetna 

Typ Nr artykułu

TerraGrif K2Mi Landscape/Portrait 2002649

TerraGrif K2PA 32 Landscape 2000055

TerraGrif U17 Portrait 2000056

TerraGrif K2SZ Landscape/Portrait 2001881

TerraGrif S 2002397

TerraGrif K2PA

TerraGrif K2SZ TerraGrif S

TerraGrif U17TerraGrif K2MI

Kapturki Endcaps SingleRail 36 

Kapturki do zamknięcia profilu SingleRail 36.  
Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym 
Nr artykułu: 1004767

Kapturki Endcaps SolidRail 

Kapturki do zamknięcia profilu K2 SolidRail.  
Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym 

Typ Nr artykułu

Light 1004765

Medium 1004766

Alpin 1005053
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Cable Manager 

Opaska kablowa z zaciskiem, do zewnętrznego montażu 
kabli fotowoltaicznych dł. x szer: 200 × 4,6 mm.  
Nr artykułu: 2002870 

Płytka kompensacyjna do aluminiowych haków 

Adapter L SR Set 

Zestaw łączeniowy, do mocowania profili 
SingleRail do haków SolidHooks.  
Materiał: aluminium + stal szlachetna 
Nr artykułu: 2002683

dachowych 

Do niwelowania różnic w łatowaniu i dopasowania wysokości wsporni-
ka w hakach SingleHook 1.1., CrossHook 3S i 4S. 
Materiał: aluminium 
Grubość materiału: 4 mm  
Nr artykułu: 2002332

Pad, podkładka dystansowa 

Podkładka dystansowa z poliamidu do kompensowania róż-
nic wysokości w montażu gwintowanych haków dachowych 
K2 i profili K2 (oprócz SolidRail).  
W celu odpowiedniego wyrównania wysokości można umie-
ścić dowolną liczbę podkładek jedna na drugiej.  
Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym  
Grubość materiału: 2 mm  
Nr artykułu: 1002361

32

Akcesoria 



Ilustracja Typ W zestawie Nr artykułu

SingleRail Climber 36/50 Set  Δ Pasuje do systemu K2 SingleRail Light, 36 i 50 
 Δ Ze śrubami i nakrętkami w zestawie
 Δ Materiał: aluminium EN AW-6063 T66, stal szla-
chetna A2

2003145 

SolidRail CrossConnector Set  Δ Element do łączenia profili poprzecznych pod 
kątem 90°. 

 Δ Pasuje do systemów K2 SolidRail Light, Medium i 
Alpin.

 Δ Ze śrubami i nakrętkami w zestawie.
 Δ Materiał: stal szlachetna i PA

1004110

CrossConnectors

StairPlate Set

Zestaw K2 StairPlate Set umożliwia montaż mikrofalow-
ników i optymalizatorów prod. SolarEdge i Enphase do 
wszystkich profili K2 (z wyjątkiem K2 MiniRail i MicroRail), 
bez konieczności przykręcania ich bezpośrednio do dachu.  
Urządzenia te można wcześniej połączyć z płytą K2 StairPla-
te za pomocą zawartych w zestawie śrub i nakrętek, a na-
stępnie dowolnie przesuwać w profilu montażowym. Należy 
przestrzegać wysokości montowanych modułów i urządzeń. 
Materiał: stal szlachetna 
Nr artykułu: 2004057

RailUp Set

Dodatek do systemu K2 Speed i MultiRail. Zestaw RailUp Set 
umożliwia podwyższenie modułu przy użyciu minimum ma-
teriałów. Ułatwia to instalację mikrofalowników. Ponadto na 
dachu z blachy trapezowej zapewnia optymalną wentylację 
od spodu i tym samym wyższą wydajność modułów.  
System RailUp jest kompletnym zestawem i nie wymaga 
żadnych dodatkowych materiałów montażowych. 
Nr artykułu: 2003191
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Akcesoria montażowe do fotowoltaiki

Pitched Roof Systems Product Brochure PL V6 | 1221 · Zmiany zastrzeżone · Zdjęcia produktów prezentują 
wyroby przykładowe i mogą się różnić od oryginału. 

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Niemcy

+49 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

Pozostałe systemy K2 

 T Systemy do dachów 
płaskich 

 T Systemy wolnostojące




