
RAL
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FIX BIBER

Kolor RAL: 

Opakowanie:

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, 

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024 

10 szt.

FIX METAL

Typ: 

Kolor RAL: 

Opakowanie:

METAL 350; METAL 400; METAL VENEZIA; METAL FINNERA

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, 

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

10 szt.

Wspornik płotka przeciwśniegowego wykonany 

ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element 

mocujący płotek przeciwśniegowy na dachach 

skośnych, krytych blachodachówką profilowaną 

o module 350, 400, VENEZIA oraz FINNERA. 

Wspornik płotka przeciwśniegowego wykonany 

ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element 

mocujący płotek przeciwśniegowy na dachach 

skośnych, krytych dachówką ceramiczną 

typu karpiówka. 

FIX BIBER LONG

Kolor RAL: 

Opakowanie:

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, 

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024 

10 szt.

Wspornik płotka przeciwśniegowego wykonany ze 

stali ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący 

płotek przeciwśniegowy na dachach skośnych, krytych 

dachówką ceramiczną typu karpiówka układaną 

metodą w koronkę.



FIX METAL FLAT
Wspornik płotka przeciwśniegowego wykonany 

ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element 

mocujący płotek przeciwśniegowy na dachach

 skośnych, krytych blachą płaską, a przede wszystkim 

wykańczanych na rąbek stojący.

Kolor RAL: 

Opakowanie:

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019,

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024 

10 szt.

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, 

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

10 szt.
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FIX TUBE UNI
Wspornik rury przeciwśniegowej wykonany 

ze stali ocynkowanej. Stosowany jako uniwersalne 

mocowanie rury przeciwśniegowej do pokrycia 

dachowego. Montowany na połaciach dachowych 

o nachyleniu od 15˚ do 60˚. 

Długość: 

Kolor RAL: 

Opakowanie:

60 mm

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019,

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024 

10 szt.

CLIP
Łącznik płotka przeciwśniegowego wykonany 

ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element 

umożliwiający połączenie kilku płotków 

przeciwśniegowych w szereg w sposób łatwy 

i trwały.



RAL
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FIX TUBE DB-DC 

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, 

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024 

10 szt.

FIX TUBE BIBER

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, 

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024 

10 szt.

FIX TUBE METAL
Wspornik rury przeciwśniegowej wykonany ze stali 

ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący rurę 

przeciwśniegową na dachach skośnych, krytych 

blachodachówką profilowaną o module 350, 400, VENEZIA 

oraz FINNERA. 

Typ:

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

METAL 350, METAL 400, METAL VENEZIA; METAL FINNERA

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, 

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

10 szt.

Wspornik rury przeciwśniegowej wykonany ze stali 

ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący rurę 

przeciwśniegową na dachach skośnych krytych 

dachówką ceramiczną typu karpiówka. Montowany 

na połaciach dachowych o nachyleniu od 15˚ do 60˚.

Wspornik rury przeciwśniegowej wykonany ze stali 

ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący 

rurę przeciwśniegową na dachach skośnych, krytych 

dachówką betonową lub ceramiczną. Montowany 

na połaciach dachowych o nachyleniu od 15˚ do 60˚.



RAL

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, 

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024 

10 szt.

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, 

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024 

2 szt.
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FIX TUBE METAL FLAT

CLIP TUBE

Wspornik rury przeciwśniegowej ze stali ocynkowanej. 

Stosowany jako element mocujący rurę przeciwśniegową 

na dachach skośnych, krytych blachą płaską wykańczanych 

na rąbek stojący. Na zamówienie dostępny w wykonaniu 

z blachy miedzianej, aluminiowej lub stali nierdzewnej. 

Łącznik rur przeciwśniegowych wykonany ze stali 

ocynkowanej. Stosowany do połączenia dwóch rur 

przeciwśniegowych w szereg. Na zamówienie 

dostępny w wykonaniu z blachy miedzianej, 

aluminiowej lub stali nierdzewnej. 

Długość: 

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

2,0 m

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 

3004, grafit 7024 

2 szt.

TUBE
Rura przeciwśniegowa wykonana ze stali ocynkowanej. 

Stosowana jako element zabezpieczający przed 

obsuwaniem się dużych ilości śniegu. Zabezpiecza rynny 

przed oberwaniem. Na zamówienie dostępna 

w wykonaniu z miedzi, aluminium lub stali nierdzewnej.
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SNOWSTOPPER SET

Rozmiar:

Kolor RAL:     

Karton: 

1,2 m; 2,4 m; 3,6 m

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, zielony 6020, 

czarny 9005, antracyt 7016, kasztan 3009, grafit 7024, 

wiśnia 3004

1 komplet

System ochrony przeciwśniegowej złożony z płotka 

przeciwśniegowego SNOWSTOPPER, wsporników FIX 

oraz łączników CLIP. Stanowi skuteczne zabezpieczenie 

przed osuwaniem się śniegu z połaci dachowej 

o nachyleniu od 15° do 60°.

do pokryć dachowych płaskich, 
m.in gontów bitumicznych

do pokryć dachowych z dachówek 
zakładkowych wielkoformatowych, 
mocowany do dodatkowej łaty 

do pokryć dachowych metalowych 
profilowanych – blachodachówek 
o module 350, 400, VENEZIA oraz 
FINNERA

do pokryć dachowych z dachówek 
zakładkowych, mocowany do 
kontrłaty

do dachówki karpiówki

do pokryć metalowych płaskich 
wykańczanych na rąbek stojący

UNI

BIBER LONG

METAL 350, METAL 400, 
METAL VENEZIA, METAL FINNERA

DB-DC

BIBER

METAL FLAT
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SNOWSTOP

Wysokość:

Kolor RAL:     

Opakowanie:

Paleta:

65 mm 

ceglasty 8004, brąz 8014, antracyt 7016, 

kasztan 8015, czarny 9005 

100 szt.

30 kartonów / 3 000 szt.

Śniegołap stosowany jako element rozbijający duże ilości 

śniegu obsuwające się z połaci dachowej w kierunku okapu. 

Wykonany w całości ze stali ocynkowanej, lakierowany 

dwustronnie farbą poliestrową. Występuje w kilkunastu 

modelach przeznaczonych do różnych typów pokryć dachowych.

do pokryć płaskich Braas, IBF, Euronit, 
Jopek – karpiówka, 
Nelskamp, Koramic, 
Creaton Viva, Rupp Topas

Tondach Hranice 11, 
Creaton MZ23, Koramic 32, 
Röben Monza Plus, Ruup 
Tarmaute

Tondach Romańska 12, 
Creaton Harmonia Neu, 
Braas / Rupp Sirius 13, 
Koramic E80, Jakobi D10, 
Röben Fleming, Röben 
Bornholm

Tondach Francuska 12, 
Tondach Falcovka, Tondach 
Marsylka 12, Rupp Rubin, 
Creaton Domino, Creaton 
Ratio Neu, Creaton Piatta, 
Braas Amber 12V, Koramic 
Alegra 89, Bogen Innovo 12

Tondach Francuska 14, 
Tondach Marsylka 14

Creaton Balance, Tondach 
Romańska L15 / Creaton 
Premion, Creaton Futura, 
Creaton Harmonica

UNI DB DC-1 

DC-2 DC-3 DC-4

DC-5

Tondach Stodo, Jircanka
DC-6

do blachodachówki
METAL



Kolor RAL:     

Opakowanie:

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, 

czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, 

kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024 

10 szt.

BLOCK UNI
Uchwyt bala przeciwśniegowego wykonany ze stali 

ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący, 

umożliwiający bezproblemowy montaż drewnianego 

bala przeciwśniegowego na dachach skośnych 

o nachyleniu połaci od 15˚ do 60˚.

RAL
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Komunikacja dachowa

System komunikacji dachowej gwarantujący 

bezpieczne przemieszczanie się w obrębie 

dachu i ułatwiający prace kominiarskie. 

Oferowane wsporniki umożliwiają montaż na 

każdym pokryciu.



RAL

Długość:

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

PLATFORM

0,4 m; 0,6 m; 0,8 m; 1,0 m; 1,2 m; 1,5 m; 

2,0 m; 3,0 m*

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024

2 szt.

STEP

Rozmiar:

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

140 mm x 256 mm

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024 

6 szt.

GRIP
Mocownik uniwersalny wykonany ze stali 

ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako element 

umożliwiający bezproblemowe połączenie ławy 

kominiarskiej ze wspornikiem mocowanym 

bezpośrednio na pokryciu dachowym.

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024

10 szt.

Stopień kominiarski wykonany ze stali ocynkowanej. 

Znajduje zastosowanie jako element komunikacji 

dachowej, umożliwiający bezproblemowe poruszanie się 

po połaci dachowej w obszarze komina. Montowany na 

pokryciu dachowym ze wspornikiem SUPPORT.

Ława kominiarska wykonana ze stali ocynkowanej. 

Znajduje zastosowanie jako element komunikacji 

dachowej umożliwiający bezproblemowe poruszanie 

się po połaci dachowej w obszarze komina. Posiada 

tłoczenia antypoślizgowe na całej powierzchni.
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Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024

10 szt.

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024 

10 szt.

Kolor RAL: 

Opakowanie:

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024 

10 szt.

SUPPORT UNI 

SUPPORT DB-DC

SUPPORT DB-DC WEST
Jednoelementowy wspornik wykonany ze stali 

ocynkowanej. Stosowany jako element umożliwiający 

bezproblemowe połączenie mocownika ławy kominiarskiej

lub mocownika stopnia kominiarskiego na pokryciach 

wykonanych z dachówki betonowej lub ceramicznej. 

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej wykonany 

ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako 

element umożliwiający bezproblemowy montaż ławy 

kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego na płaskich 

pokryciach dachowych. 

Wspornik ławy kominiarskiej wykonany ze stali 

ocynkowanej. Stosowany jako element umożliwiający 

połączenie mocownika ławy kominiarskiej lub 

mocownika stopnia kominiarskiego na pokryciach 

profilowanych, z dachówki betonowej lub ceramicznej.
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SUPPORT BIBER

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024 

10 szt.

SUPPORT BIBER WEST

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024 

10 szt.

SUPPORT METAL
Wspornik mocownika ławy kominiarskiej wykonany 

ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako 

element umożliwiający bezproblemowy montaż ławy 

kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego na pokryciu 

dachowym wykonanym z blachodachówki profilowanej. 

Typ:

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

METAL 350, METAL 400, METAL VENEZIA; METAL FINNERA

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024

10 szt.

Jednoelementowy wspornik wykonany ze stali 

ocynkowanej. Stosowany jako element umożliwiający 

połączenie mocownika ławy kominiarskiej lub 

mocownika stopnia kominiarskiego na pokryciach  

z dachówki ceramicznej płaskiej, zwanej karpiówką.

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej wykonany 

ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako 

element umożliwiający bezproblemowy montaż ławy 

kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego na dachówce 

ceramicznej płaskiej, zwanej również karpiówką. 
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Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024

10 szt.

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024

10 szt.

Długość:

Kolor RAL:     

Opakowanie: 

180 mm 

ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, 

zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, 

grafit 7024

10 szt.

SUPPORT METAL FLAT

SUPPORT WALL

LINK
Łącznik ławy kominiarskiej wykonany ze stali 

ocynkowanej. Stosowany jako element 

komunikacji dachowej umożliwiający połączenie 

ław kominiarskich w szereg. W zestawie 

ze śrubami montażowymi.

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej wykonany 

ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element 

umożliwiający montaż ławy kominiarskiej lub stopnia 

kominiarskiego na pokryciu dachowym z blachy 

płaskiej, wykańczanej na rąbek stojący.

Wspornik ławy kominiarskiej wykonany 

ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element 

komunikacji dachowej, umożliwiający montaż 

ławy kominiarskiej bezpośrednio do ściany 

lub do komina. 



PLATFORM SET

Długość:

Kolor RAL:     

Karton: 

0,4 m; 0,8 m

ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019*,

czarny 9005, antracyt 7016, kasztan 3009*, 

wiśnia 3004*

1 komplet

Ława kominiarska w kompletnym zestawie złożonym 

z dwóch wsporników SUPPORT, dwóch kołysek GRIP, 

śrub oraz ławy kominiarskiej PLATFORM. Elementy ze stali 

ocynkowanej tworzą system bezpiecznego poruszania 

się po połaci dachowej o nachyleniu od 15˚ do 60˚. 

do pokryć dachowych płaskich, 
m.in gontów bitumicznych

do pokryć dachowych z dachówek 
zakładkowych wilekoformatowych 
o zużyciu poniżej 10 szt./m² 

do pokryć dachowych metalowych
profilowanych - blachodachówek 
o module 400

do pokryć dachowych z dachówek 
zakładkowych o zużyciu pow. 
10 szt./m² i karpiówek układanych 
w łuskę

do pokryć dachowych metalowych
profilowanych - blachodachówek 
o module 350

do pokryć metalowych płaskich, 
wykańczanych na rąbek stojący 

UNI

DB-DC WEST LONG

METAL 400

DB-DC WEST SHORT

METAL 350

METAL FLAT
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* na zmówienie
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STEP SET

Rozmiar:

Kolor RAL:     

Karton: 

140 x 256 mm

ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019*,

czarny 9005, antracyt 7016, kasztan 3009*, 

wiśnia 3004* 

2 komplety

Stopień kominiarski w kompletnym zestawie złożonym 

ze wspornika SUPPORT oraz stopnia STEP. Elementy 

wykonane ze stali ocynkowanej tworzą system bezpiecznego 

poruszania się po połaci dachowej o nachyleniu od 15˚ do 60˚. 

Posiada tłoczenia antypoślizgowe oraz uchwyt pod rękę. 

do pokryć dachowych płaskich, 
m.in gontów bitumicznych

do pokryć dachowych z dachówek 
zakładkowych wilekoformatowych 
o zużyciu poniżej 10 szt./m² 

do pokryć dachowych metalowych
profilowanych - blachodachówek 
o module 400

do pokryć dachowych z dachówek 
zakładkowych o zużyciu pow. 
10 szt./m² i karpiówek układanych 
w łuskę

do pokryć dachowych metalowych
profilowanych - blachodachówek 
o module 350

do pokryć metalowych płaskich, 
wykańczanych na rąbek stojący 

UNI

DB-DC WEST LONG

METAL 400

DB-DC WEST SHORT

METAL 350

METAL FLAT

* na zmówienie
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VISTA

Materiał:

Rozmiar:

Typ szyby: 

Kolor RAL:     

Paleta: 

drewno sosnowe, blacha aluminiowa, szkło 

45 cm x 55 cm; 45 cm x 73 cm

podwójna

szary 7043

9 szt.

Wyłaz dachowy o konstrukcji klapowej, z drewna 

sosnowego impregnowanego ze skrzydłem wypełnionym 

podwójną szybą zespoloną o grubości 15 mm osadzoną 

w profilu aluminiowym. Przeznaczony do poddaszy 

nieogrzewanych i dachów o nachyleniu od 15° do  60°.



Wszystkie informacje zostały zamieszczone w dobrej wierze, na podstawie naszej najlepszej wiedzy, 

badań i doświadczeń. Informacje te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

kolorystyka RAL50

Kalenica, komin, okap oraz kosz

ceglasty

8004

8017 8019

brąz brąz

czarny

9005

aluminium

9006

wiśnia wiśnia

3011 3013

7021

antracyt wiśnia

3004

ołowiany

9007

biały

9003

kasztan

8015

System wentylacji dachowej

ceglasty

8004

czarny

9005

grafit

7024

zielony

6020

wiśnia

3013

kasztan

3009

brąz

8017

brąz antracyt

8019 7021

Komunikacja dachowa i ochrona przeciwśniegowa

ceglasty

8004

3004

wiśnia

czarny

9005

grafit

7024

brąz 

8017

zielony

6020

antracyt

7016

kasztan

3009

KOLORYSTYKA RAL


