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Orima® Saules paneļu stiprinājumi

Orima montāžas sistēmas pamatā ir jau pārbaudīti 
kronšteini, kas izmantoti jumta kāpņu un laipu sistēmās.  

  ĀTRA, ŪDENSDROŠA UN PĀRBAUDĪTA STIPRINĀJUMU  
 MONTĀŽA

  LIELISKA PRETRŪSAS AIZSARDZĪBA PATEICOTIES  
 JAUNAJAM MAGNELIS ®

Tas cinkotā skārda izturību palielina trīs reizes un ir vienīgais 
metāla pārklājums ar augstāko C5 korozijas kategoriju

  ĀTRA SISTĒMAS KOMPONENTU SALIKŠANA 

  PIEMĒROTA VISIEM STANDARTA JUMTA VEIDIEM 

Montāžas komplektā iekļauta montāžas instrukcija, skrūves  
un blīvēšanas materiāli.

Orima saules paneļu montāžas sistēmas, nepieciešamības 
gadījumā, piegādās tieši būvlaukumā.

Sistēma piemērota lielākajai daļai saules kolektoru.

Orima produktus raksturo augstākā kvalitāte  
un ātra montāža.

VISI MŪSU PRODUKTI  
IZGATAVOTI SOMIJĀ.

SAULES PANEĻU
MONTĀŽAS SISTĒMA

Orima montāžas sistēmas pamatā ir moduļi, pārbaudīti jumtu 
stiprinājumi un profilēts rāmis. 

Tā īpaši izstrādāta Ziemeļvalstu skarbajiem laikapstākļiem.
Izturīgā montāžas sitēma piemērota visiem klasiskajiem 
jumtu veidiem. 

Stiprinājumus, atkarībā no jumta tipa, montē uz falces, 
seguma plaknes, trapeces viļņa augšā vai apakšā. 

Stiprinājumu montāža ir ātra un tā pilnībā garantē saules 
paneļu drošību neatkarīgi no jumta seguma veida. 

Ja nepieciešams, saules paneļu montāžas sistēma viegli 
savienojama ar Orima jumta laipām, sniega barjerām un 
jumta kāpnēm.

Saules paneļu stiprinājumi pieejami arī Jūsu izvēlētā jumta 
krāsā.

Saules paneļu modulārā montāžas sistēma

ORIMA® MONTĀŽAS SISTĒMAS PRIEKŠROCĪBAS
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Jumta aprīkojuma eksperti piedāvā
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Pateicoties prolētajam rāmim, 
montāžas sistēma piemērojama dažāda 
izmēra saules paneļiem.

Jumta kronšteini izgatavoti no 
tērauda, kas apstrādāts ar Magnelis® 
pretrūsas pārklājumu. Tie pieejami 
visdažādākajās krāsās.

Ātri un vienkārši noformē pasūtījumu!

Izvēlies savam jumta segumam 
piemērotāko kronšteinu, norādi saules 
paneļu skaitu,  
izmērus, izkārtojumu un mēs Jums  
sagatavosim labāko piedāvājumu!

Orima®  Saules paneļu stiprinājumi 

SLĪPAJIEM JUMTIEM

Plakano jumtu montāžas sistēma ar profilētu rāmi

Plakano jumtu montāžas sistēma

Lai panāktu maksimālu efektivitāti, 
arī uz plakaniem jumtiem saules 
kolektorus montē slīpumā.

Regulējamo kronšteinu vajadzīgajā 
leņķī (20-45°) pielāgo būvlaukumā. 

Kronšteini izgatavoti no tērauda, kas 
apstrādāts ar īpaši izturīgo Magnelis® 
pretrūsas pārklājumu.

Plakano jumtu stiprinājumu 
vajadzības gadījumā iespējams 
aprīkot ar profilētu rāmi.

SĪKĀKAI INFORMĀCIJAI

Orima-Tuote Oy
Kankaantie 6, FI-16100 Orimattila

info@orima.lv
www.orima.lv

Stiprinājumus montē pie lokšņu dubultā slēga

VALCĒTAJIEM JUMTIEM TRAPECVEIDA UN  
KAUSĒJAMAJIEM JUMTA SEGUMIEM

DAKSTIŅPROFILA  
METĀLA JUMTAM DAKSTIŅU JUMTAM

36210 36230 36220 36240

PLAKANAJIEM JUMTIEM

Pārbaudīti 
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STIPRINĀJUMI

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

No FIHSK10155078A

REGULĒJAMS STIPRINĀJUMS  
20°–45°

36360
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