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SEDLOVÝ ÚCHYT ST STŘEŠNÍ
SADDLE CLAMP ST, ROOF TYPE

Obj. číslo 
Supply No.

Název 
Name

H

(mm)

K x K

(mm)

Vhodné pro profil
Suitable for profile

Balení
Package 
(ks/pcs)

35360422 Sedlový úchyt ST střešní / Saddle clamp ST, roof type 117 314 x 314 ST41x41, 2xST41x21 1

Obj. číslo 
Supply No.

Název 
Name

B

(mm)

H

(mm)

K x K

(mm)

Vhodné pro profil
Suitable for profile

Balení
Package 
(ks/pcs)

35360457 Sedlový úchyt ST střešní UNIVERSAL / Saddle clamp ST UNIVERSAL, roof type 53 151 238 x 238 ST41x21, 41, 62, 82 1

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material: podstava z recyklovaného měkčeného PVC (kabelová drť) / base made of recycled soft PVC (wire grit)
sedlový úcyht z oceli s povrchovou úpravou galvanický pozink / saddle clamp made of steel with 
zinc plated coating

SEDLOVÝ ÚCHYT ST STŘEŠNÍ UNIVERSAL
SADDLE CLAMP ST UNIVERSAL, ROOF TYPE

Popis:
Sedlový úchyt ST strešní UNIVERSAL je ideální pro 
zhotovení ruzných variant upevnení na ploché streše.
Sedlový úchyt je odolný vůči klimatickému podnebí
a mechanickému poškození.
Sedlové úchyty ST strešní UNIVERSAL jsou dodávány již
smontované včetně 2ks šroubu DIN933, 2ks podložek
a 2ks jezdce k nosníku ST.
Je možné místo sedlového úchytu ST UNIVERSAL
namontovat jiný typ sedlového úchytu, tak aby
vyhovoval danému typu použitého nosníku.

Použití:
 � ploché střechy

Description:
Saddle clamp ST UNIVERSAL, roof type is ideal for
making various flat roof mounting options. Product is
resistant to mechanical damage and climatic conditions.
The Saddle clamp ST UNIVERSAL, roof type is already
assembled, product include 2pcs of metric bolts DIN933,
2pcs washers and 2pcs slide nuts for fi  xing rails ST.
It is possible to install a different type of saddle clamp
instead of saddle clamp ST UNIVERSAL, so diff erent type
of fixing rail can be use.

Use:
 � flat roof

Popis:
Sedlový úchyt ST střešní je ideální pro zhotovení různých 
variant upevnění na ploché střeše. Je vhodný do sklonu 
střechy 1/12. Sedlový úchyt je odolný vůči UV záření 
a korozi.
Sedlové úchyty jsou dodávány včetně 1ks šroubu DIN933, 
1ks podložky a 1ks jezdce k nosníku ST .

Použití:
 � ploché střechy

Description:
The saddle clamp ST roof type is a fast solution for a 
variety of rooftop applications. Maximum recommended 
use on sloped rooftops with less tha       n 1/12 pitch 
unless there is a structural attachment of the supports 
to the roof structure. The saddle clamp ST roof type is UV 
stable, corrosion resistant, and durable over an extensive 
temperature range.
The Saddle clamps ST roof type are supplied with 1pcs of 
metric bolts DIN933, 1pcs washers and 1pcs slide nuts 
for fixing rails ST.

Use:
 � flat roof

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material: Polyethylen, Polypropylen, ocel / Polyethylene, 
Polypropylene, steel

Povrchová úprava / Surface coating: žárově pozinkováno / hot-dip galvanized
Maximální dovolené zatížení / Maximum safe static load: 3,3 kN / 3,3 kN
Použití v rozmezí teplot / SUse within temperature range: od -34 °C do 54 °C / from -34 °C to 54 °C

Montážní postup / Mounting procedure:

Montážní postup / Mounting procedure:


