Konstrukcje nosne dla

przemysłu solarnego.

Indywidualnie dopasowane, gotowe do montażu
konstrukcje nośne urządzeń fotowoltaicznych i solarnych:

Wymagania te spełnia

SCHRAG Polska –

niezawodny partner
budownictwa stalowego!
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Lekkie belki stalowe,
dostosowane do ka dego
panelu solarnego.

Wydajne wykorzystanie energii słonecznej, produkcja własnego prądu
i ogrzewania – wszystko to umożliwiają instalacje fotowoltaiczne.
Współpracując z SCHRAG Polska, budujecie Państwo na solidnym
fundamencie, jakim są wytwarzane przez nas lekkie belki stalowe, stanowiące
konstrukcję nośną urządzeń solarnych. Elementy te dostosowujemy do
indywidualnych wymagań kontrahentów, co prowadzi do minimalizacji kosztów
inwestycji. SCHRAG Polska bazując na wieloletnim doświadczeniu
w zakresie wytwarzania lekkich belek stalowych oferuje gotowe do montażu
pojedyncze moduły będące optymalnym rozwiązaniem potrzeb naszych Klientów.
Ponad 10.000 ton stali zapasu magazynowego gwarantuje dostawę w bardzo
krótkim terminie. Nasza technologia gięcia krawędziowego stwarza możliwości
wytwarzania produktów o różnorodnym kształcie, dopasowanym w każdym
szczególe do potrzeb naszych Klientów. Tak wytwarzane lekkie belki stalowe są
zoptymalizowane pod względem wymagań statyki i montażu. Proponowana przez
nas jakość wyrobów gwarantuje długotrwałą eksploatację i odporność na warunki
atmosferyczne.
długość profili do 11.000 mm
możliwość dostosowania do indywidualnych projektów urządzeń solarnych
szybki i łatwy montaż elementów konstrukcyjnych
duży zapas magazynowy i krótki czas dostawy
indywidualna konstrukcja gwarantująca oszczędności

Lekkie belki stalowe
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Przekonajcie się o zaletach i możliwościach SCHRAG Polska!

Solidne konstrukcje solarne
na powierzchnie niezabudowane
oraz instalacje dachowe.

Konstrukcje nośne instalacji fotowoltaicznych na zadaszeniach, dachach płaskich, powierzchniach
niezabudowanych oraz na dachach pochyłych muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wiatrem
i zmiennymi warunkami atmosferycznymi. SCHRAG Polska oferuje pewne i sprawdzone elementy
konstrukcyjne najlepszej jakości.
SCHRAG Polska to kompetentny partner w biznesie. Gwarantujemy łatwy i szybki montaż konstrukcji
nośnej dzięki:
indywidualnie dostosowanym do montażu elementom konstrukcji
prostym do złożenia elementom konstrukcyjnym
wysokiej jakości kształtownikom
dokładnie dopasowanym elementom łączącym i mocującym
W ramach grupy SCHRAG oferujemy Państwu wykonanie projektu przez zespół kompetentnych ekspertów
z długoletnim doświadczeniem. SCHRAG|Usługi inżynierskie to godna zaufania oferta w zakresie projektowania i obliczeń statycznych konstrukcji nośnych dla instalacji fotowoltaicznych.
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Indywidualna technologia
giecia krawedziowego
podkonstrukcji nosnych
urz dzen fotowoltaicznych.
Nasze kształtowniki znalazły wielokrotnie zastosowanie jako podkonstrukcja
nośna urządzeń fotowoltaicznych. Dzięki naszym indywidualnym rozwiązaniom,
Państwa konstrukcje są bardziej użyteczne. Różnorodność wymiarowa profili,
w powiązaniu z optymalizacją statyki i wykorzystaniem szerokich możliwości
gięcia krawędziowego gwarantuje wiele wymiernych korzyści takich jak łatwy
transport oraz szybki i sprawny montaż.
Jako niezawodny partner w przemyśle solarnym nie uznajemy kompromisów
w zakresie jakości. Naszym celem jest dostarczenie tego, co najlepsze, dla
naszych Klientów dzięki najnowocześniejszemu parkowi maszynowemu
wyposażonemu w sterowanie CNC. Zaufajcie długoletniemu doświadczeniu
i kompetencjom SCHRAG Polska!
Nasze mocne strony to:
nowoczesny park maszynowy
	
wysokiej jakości produkty utrzymujące swoje
właściwości przez długi okres czasu
kompetentne doradztwo
dokładność wymiarowa
szybkie i indywidualne przygotowanie projektu
duża różnorodność materiałów
dostawy Just-on-time
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Szerokie kompetencje
w przemysle solarnym.

Polska
Niemcy

Czechy
Słowacja

Aby najlepiej wykorzystać możliwości technologii gięcia krawędziowego, nasza oferta może być
poszerzona o usługi SCHRAG|Biuro Inżynierskie, które dysponuje Know-How w zakresie projektowania
i doradztwa - począwszy od przygotowania projektu, poprzez obliczenia statyczne, kończąc na planach
montażowych. SCHRAG|Biuro Inżynierskie proponuje Państwu najkorzystniejsze rozwiązania.
długoletnie doświadczenie
indywidualne doradztwo przy rozwiązaniach specjalnych
fachowy Know-How doświadczonych pracowników
rozwój nowych produktów
solidne przygotowanie statyczne i konstrukcyjne
Sprawdźcie nas – jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Szwajcaria

Austrii

Grupa SCHRAG –
blisko swoich klientów.

Poniewa ka dy odbiorca
jest dla nas wa

ny.

SCHRAG stawia na globalne myślenie i działanie. Zatrudniamy ponad 450 pracowników w 13 zakładach
w Niemczech, Polsce, Czechach, Austrii, Słowacji i w Szwajcarii. Nasze produkty są znane nie tylko
w Niemczech, ale również w całej Europie. A ponieważ bliskość oznacza zaufanie, jesteśmy tam, gdzie
Klienci nas potrzebują. Ufając SCHRAG – zaufacie jakości.

Kształtowniki
SCHRAG Kantprofile GmbH
Mühlenweg 11
D-57271 Hilchenbach
Fon: +49 (0) 27 33 . 8 15-0
Fax: +49 (0) 27 33 . 8 15-100
office@schrag-kantprofile.de

SCHRAG Kantprofile GmbH
Niederlassung Heilbronn
Am Bruchgraben 24
D-74912 Kirchardt-Berwangen
Fon: +49 (0) 72 66 . 91 46-0
Fax: +49 (0) 72 66 . 91 46-23
berwangen@schrag-kantprofile.de

Kształtowniki
Vertriebsbüro Slowakei
SCHRAG CZ s.r.o.
Karpatská 3256/15
SK-058 01 Poprad
Fon/Fax: +421 52 . 428 3795
mobil:
+421 918 . 404 435
jan.hanacek@schrag.sk

Partnerunternehmen
BIGOBA AG (SA)
Verkaufsbüro Sierre
Ch. de Chantevent 10
CH-3960 Sierre
Fon: +41 (0) 27 . 455 88 88
Fax: +41 (0) 27 . 456 28 85
bigoba@netplus.ch

Fasady
SCHRAG Kantprofile GmbH
Niederlassung Hamburg
Storchenweg 10
D-21217 Seevetal-Meckelfeld
Fon: +49 (0) 40 . 76 98 31-0
Fax: +49 (0) 40 . 76 98 31-18
meckelfeld@schrag-kantprofile.de

SCHRAG Kantprofile GmbH
Niederlassung Krostitz
Hilchenbacher Straße 6
D-04509 Krostitz
Fon: +49 (0) 3 42 95 . 7 47-0
Fax: +49 (0) 3 42 95 . 7 47-16
krostitz@schrag-kantprofile.de

SCHRAG Kantprofile GmbH
Niederlassung Chemnitz
Jagdschänkenstraße 108
D-09116 Chemnitz
Fon: +49 (0) 371 . 8 42 36-0
Fax: +49 (0) 371 . 8 42 36-20
chemnitz@schrag-fassaden.de

Usługi inżynierskie
SCHRAG Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 15
PL-95-050 Konstantynów Łódzki
Fon: +48 (0) 42 . 211 37 20
Fax: +48 (0) 42 . 211 37 21
office@schrag.pl · www.schrag.pl

Vertriebsbüro Österreich
SCHRAG CZ s.r.o.
Albert-Schweitzer-Gasse 5
A-1140 Wien
Fon: +43 (0) 1 . 577 1144
Fax: +43 (0) 1 . 577 1160
office@schrag.at · www.schrag.at

SCHRAG Ingenieurbüro für
Metallleichtbau GmbH
Untere Industriestraße 20
D-57250 Netphen
Fon: +49 (0) 271 . 3 93 39-0
Fax: +49 (0) 271 . 3 93 39-20
office@schrag-ing.de

Metal na dachu
SCHRAG CZ s.r.o.
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Droužkovická 331
CZ-431 41 Údlice
Fon: +420 474 . 638 935
Fax: +420 474 . 638 938
info@schrag.cz · www.schrag.cz

SCHRAG Bauklempnerei- u.
Bedachungsartikel GmbH
Maximilianallee 12
D-04129 Leipzig
Fon: +49 (0) 341 . 9 19 23-0
Fax: +49 (0) 341 . 9 19 23-18
leipzig@metall-am-dach.de

SCHRAG Bauklempnerei- u.
Bedachungsartikel GmbH
Am Steingarten 5
D-01257 Dresden
Fon: +49 (0) 351 . 2 70 27-0
Fax: +49 (0) 351 . 2 70 27-20
dresden@metall-am-dach.de
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