
Lokalizacja
Typ terenu 0 brzegowy I Teren otwarty, 

jeziora
II wieś III przedmieście, 

osiedla
IV miasto, 
zabudowa zwarta

Wysokość 
(m n.p.m.):

Dodatkowe informacje dot.
otoczenia/terenu Śródlądowy Wybrzeże Wyspy

Strefa obciążenia wiatrem 1             2           3            Strefa obciążenia śniegiem 1            1a           2           3           3a

Dane dotyczące obciążenia bezpośredniego (kN/m²) Ciśnienie dynamiczne: Obciążenie śniegiem:

Dane dachu
Dach płaski

Szerokość budynku (m): Attyka tak

Długość budynku (m): nie

Nachylenie dachu (°): Szerokość attyki (m):

Szerokość budynku (wewnętrzna) (m): Wysokość attyki (m):

Długość budynku (wewnętrzna) (m): Orientacja na północ: °

Wysokość budynku (m):

Inny:

Dach skośny

Długość połaci (m): Dach skośny

Szerokość połaci (m): Pojedynczy dach skośny

Nachylenie dachu (°): Dach czterospadowy

Wysokość budynku (m): Orientacja na północ: °

Formularz (Audyt): wymiary dachu / podkonstrukcja
Proszę wypełnić w całości formularz. Aby uzyskać pomoc przy przygotowaniu projektu prosimy o dosłanie planów, 
szkiców, zdjęć. Istotne dane dotyczące planu (trasy serwisowe, instalacja odgromowa, zacienienia itp.) należy 
zaznaczyć na szkicach.

Dane klienta i nazwa projektu
Firma:

Dane kontaktowe:

Nazwa projektu i adres

Rodzaj pokrycia dachowego

Dach płaski

Papa: Papa Folia: PVC          FPO          TPO          EPDM          EVA          Inny:

Producent: Przeznaczenie: Stary:

Izolacja: Wełna mineralna Pianka: EPS          XPS          PIR          Inny:

Producent: Przeznaczenie:

Dopuszczalne obciążenie Budynek: Izolacja (kN/m²) 
(Maks. obciążenie):

Konstrukcja dachu Żwir Trawa bez Grubość warstwy (cm):

Możliwośc wykorzystania jako balast tak nie Waga  (kN/m³)

Inny:

Szerokość połaci

Długość połaci
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Nachylenie 
dachu

Długość budynku

Długość budynku (wewnętrzna)

Szerokość budynku

Szerokość budynku 
(wewnętrzna)

Wysokość 
budynku



novotegra GmbH
 Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland

Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Pomyłki i zmiany zastrzezone.
Stan na: kwiecien: sierpień 2021 / TP

1 nie wymagane dla płyty bitumicznej

2 tylko przy łatach drewnianych; 3 typ płatwi stalowych Z I C kształt profili;  4 wymagane tylko przy metalowych płatwiach

Moduł
Nazwa/
Wprowadzający:

Wp: Art.Nr. dodano Kartę 
katalogową

Długość (mm): Szerokość (mm): Grubość ramy (mm):

Kolor ramy Czarny Srebrny

Podkonstrukcja
Krokwie (drewno) Płatew (drewno & metal)

Rozstaw 
krokwi (cm):

Liczba 
krokwi:

Rozstaw płatwi 
(cm):

Liczba płatwi:

Szerokośc / Wysokość 
krokwi  (cm):

Szerokość/ 
Wysokość płatwi 
(cm)2:

Odległość pierwszej krokwi / 
płatwi od krawędzi dachu (cm):

Rodzaj 3: Grubość 
materiału (mm)4:

Formularz (Audyt): wymiary dachu / podkonstrukcja

Rodzaj pokrycia dachowego

Sandwich- /Wellfaserzementdach Trapez- / Wellblechdach

Materiał1 Stal Aluminium Montaż bezpośredni Śruba dwugwintowa

Długość fali (mm): Materiał Stal Aluminium

Grubość blachy (mm)1: Długość fali (mm):

Wysokość profilu (mm): Grubość blachy (mm):

Wytrzymałość (N/mm²)1: Wysokość profilu (mm):

Szerokość profilu (mm)1: Wytrzymałość (N/mm²):

Szerokość profilu (mm):

Inny: Inny:

System montażowy
Dach płaski wschód-zachód południowy

Typ szyny Szyna bez podklejki Szyna z podklejką Pads Szyna na podkład 
żwirowy

Dach skośny

Montaż top-fix side-fix Mocowanie modułu System zaciskowy System wsuwany

ułożenie modułów Pionowo Poziomo Szyna podstawowa System 
jednowarstwowy

System krzyżowy

Rozmiar Maksymalne 
wypełnienie

Liczba modułów: Rzędy: Kolumny:

Notatki / szkice: 
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