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Certyfikowane systemy zabezpieczeń dachowych 
 

Zgodnie z obowiązującymi normami w UE każdy wyrób posiadający oznaczenie CE 
musi posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych. CW Lundberg dostarcza 
deklaracje dla wszystkich produktów, które są objęte normami lub standardami.  
 

Produkty CW Lundberg posiadają certyfikację CE-lub/ oraz oznaczenie symbolem P.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ważna informacja: 
 

Certyfikaty są ważne tylko wtedy, gdy montaż przebiega zgodnie z instrukcją 
montażu oraz, że są używane jedynie oryginalne materiały dostarczone przez 
producenta. 
 

Wszystkie detale składające się z produktu nie mogą być wymieniane lub 
zastępowane innym producentem. 

                        
 

Österreichisches Normungsinstitut (ÖN) 
 

Odnosi się do zapór śniegowych dla dachów o  
maksymalnym kącie nachylenia 60°. 

 

                                                
 

RISE Szwedzki Instytut Badań i Certyfikacji (SP) 
 

Produkty oznaczone znakiem P oznacza, że spełniają 

rygorystyczne normy obowiązujące w Szwecji oraz są 
dopuszczone do zakotwiczenia się liną bezpieczeństwa. 
Wyjątkiem jest zamocowanie antypoślizgowe do drabiny 
dostawnej, które nie służy jako miejsce kotwiczące.  
 

Spełnia wymagania obciążeń podanych w normach EN 516 
oraz EN 517. 

                                            

 
Znak ”widelca” to gwarancja, że produkcja jest kontrolowana 
przez właściwy organ i że spełnia wymagania przepisów 
budowlanych w Szwecji.  

 

                       
 

Oznaczenie CE – jest deklaracją producenta, że oznakowany 
produkt spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej. Dla 
produktów CWL oznaczenie spełnia wymagania 
zakotwiczenia się liną bezpieczeństwa. 
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Pomost dachowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomost dachowy należy wyposażyć w system linki bezpieczeństwa CWL Safety System w celu umożliwienia 
zakotwiczenia się liną bezpieczeństwa. System linki umożliwia poruszanie się wzdłuż całej długości pomostu bez 
konieczności przepinania się karabinkiem. 

Pomost dachowy z systemem linki bezpieczeństwa lub bez posiada oznaczenie CE oraz spełnia wymagania 
normy EN 516 klasa 2, typ B. 

Pomost dachowy Nr art.  

Pomost dachowy 1,2 m 430012 
Pomost dachowy 2,4 m 430000 
Pomost dachowy narożnik 90° 2 x 2,4 m 430094 
Rozpórka ukośna do pomostu dachowego 430065 
Łuk, część górna do wspornika 430010 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(do 3 połączeń, 2 wsporników lub 3 rozpórek) 

Poręcz do pomostu dachowego  Nr art.  

Słupki do poręczy pomostu/drabiny 430025 
Zestaw śrub do 430025 430034P 
Zakończenie poręczy ze śrubami 430021 

Relingi, patrz strona 8. 

CWL Safety System 

Patrz strona 12. 

Flaga ze wskaźnikiem pokrywy śniegowej 
Flaga ze wskaźnikiem 480960 
Zestaw wkrętów do 480960 5 szt. 480670P 
 

 

  

 

430065 

 
 

430010 430094 
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Drabina dachowa NOWOŚĆ! 

 

 

 

 

 

 

 Wymagania funkcjonalne 
 Kąt nachylenia dachu 0° – 15°  Pomost dachowy  
 na połaci dachu 
 Kąt nachylenia dachu 15° – 45°  Drabina dachowa 
 Kąt nachylenia dachu powyżej 25°  Drabina  
 dachowa 

 
W celu zakotwiczenia się liną bezpieczeństwa drabinę należy wyposażyć w szynę CWL Safety System chroniącą 
przed upadkiem z wysokości. Szyna zabezpiecza osobę przemieszczającą się wzdłuż drabiny bez konieczności 
przepinania się. 
 
Drabina dachowa wraz z systemem szyny lub bez posiada oznaczenie CE oraz spełnia normę EN 12951. 
 

Drabina dachowa Nr art.  

Drabina dachowa/ścienna 1,5 m 470270 
Drabina dachowa/ścienna 2,4 m 470271  
Zestaw połączeniowy do drabiny 470285P 
Låssats Drabina dachowa/ścienna 470260P 
Stopień do drabiny dachowej 470281 
Zestaw wkrętów samowiercących 6 szt. 420012P 
(do 2 stopni) 

Pomost na połaci dachu  

Pomost dachowy 1,2 m 430012 
Pomost dachowy 2,4 m 430000 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(do 3 połączeń lub 3 zamocowań) 

Poręcz do drabiny dachowej 

Słupki do poręczy pomostu/drabiny 430025 
Zestaw adaptacyjny do poręczy 470230P 
Zakończenie poręczy ze śrubami 430021 

Relingi, patrz strona 8. 

Zabezpieczenie antypoślizgowe  
do drabiny dostawianej Nr art. 

Zabezpieczenie antypoślizg. do drabiny 470112 
Zabezpieczenie antypoślizg. do pomostu 470110 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(do 3 zabezpieczeń antypoślizgowych) 

Flaga ze wskaźnikiem pokrywy 
śniegowej 

Flaga ze wskaźnikiem pokrywy śniegowej 480960 
Zestaw wkrętów do 480960 5 szt. 480670P 

CWL Safety System 

Patrz strona 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

470281 

Wzór opatentowany 

NOWOŚĆ! 
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Zabezpieczenie antypoślizgowe do drabiny 
dostawianej 
 Nr art. 

Zabezpieczenie z wkrętami do montażu pod dachówkę i na blachę profilowaną 470101 
Zabezpieczenie z wkrętami (100 szt.) do montażu pod dachówkę i na blachę profil. 470101P 
Zabezpieczenie z wkrętami do montażu na papie i membranie 470103 
Zabezpieczenie do montażu na fasadzie/ścianie 470106 
Zabezpieczenie do drabiny dachowej 470112 
Zabezpieczenie antypoślizgowe do pomostu 470110 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(do 3 zabezpieczeń do drabiny dachowej) 
Zabezpieczenie z zamocowaniem narąbkowym 470300 

 

 

  
470101    470101P   470103 470106 470112 470300 

Stopnie dachowe 
Stopnie dachowe do dachówek Nr art. 

 
Stopień dachowy kombi 5 szt.* 450015 
* Stopień dachowy do dachówek cementowych i ceramicznych można dostosować  
jednym prostym ruchem do łat o wielkości 1" lub 2".  

Stopień dachowy na dachy trapezowe i dachówkopodobne 
Stopień dachowy do blachy profilowanej 450050 
(Sprzedawany w kartonach po 15 sztuk. Pasuje do blachy, gdzie odległość  
między środkami górnych profili blachy nie przekracza 280 mm.) 

 

 

450015 450050 

  

Wzór 
opatentowany 

NOWOŚĆ! 



 

© CWL 2019-03  7 

Drabina ścienna NOWOŚĆ! 
Drabina ścienna Nr art. 
Drabina dachowa/ścienna 1,5 m 470270 
Drabina dachowa/ścienna 2,4 m 470271  
Zestaw połączeniowy do drabiny 470285P 
 

Wsporniki 
Zestaw wsporników do drabiny ściennej A-220 410106 
Zestaw wsporników do drabiny ściennej A-400 410109 
Zestaw wsporników do drabiny ściennej A-500 410232 
Zestaw wsporników do drabiny ściennej A-600 410043 
Zestaw wsporników do drabiny ściennej A-800 410044 
Zestaw wsporników do drabiny ściennej A-1000 410045 
 

Zamocowania do wsporników 

Płytka mocująca do ściany 410002 
Zestaw wkręt. do płytki do fasady blaszanej 2 szt. 410185P 
Zestaw wkręt. do płytki do fasady drewnianej 2 szt. 410186P 
  

Kosz ochronny oraz akcesoria 
Poręcz, para 490002 
Zestaw śrub do 490002 490031P 
Zestaw rozpórek do poręczy regulowany 490025  
Pałąk do kosza ochr. drabiny Ø wewn. 650 mm 490506 
Zestaw śrub do pałąka do kosza ochronnego 490017P 
Zestaw rozpórek do kosza ochronnego 900 mm 490004 
Podest do drabiny ścien. bez śrub 250 x 440 mm 470411 
Skład. podest do drab. ścien. kompl. 390 x 410 mm 470400 
Zestaw haków do drabiny ściennej 470135P 
Właz zamykany z zamkiem do kosza ochronnego 490505 
 

CWL Safety System 
Patrz strona 13. 
 

 

 

 

 
 

470411 410002 

 

 

         
490002 470400 410044 

 
 

NOWOŚĆ! 

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! 
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Reling kalenicowy/okapowy i płotek 
przeciwśniegowy 

 
 
Reling kalenicowy/okapowy oraz płotek 
przeciwśniegowy są dopuszczone do zakotwiczenia 
się liną bezpieczeństwa. 
Wzór opatentowany  
 
Przy projektowaniu płotków przeciwśniegowych, 
należy zawsze brać pod uwagę mapę opadów 
śniegu. 
 
 
 
 
 
 
 

Rurki relingowe Nr art. 
Rurka relingowa 2,4 m 420014 
Zestaw wkrętów samowiercących 6 szt. 420012P 
(do 6 połączeń rurek relingowych) 
Zestaw blokujący reling/płotek przeciwśnieg. 420010P 
Rurka kątowa 90° 420026 
Rurka kątowa dla pozostałych kątów 0-90° 420028 
Prosimy o kontakt w sprawie żądanego kąta. 
 

CWL Safety System   
 

Do relingu kalenicowego i przeciwśniegowego  
z 3 rurkami, patrz strona 12. 
 

Płotek przeciwśniegowy     
Płotek przeciwśniegowy 2,345 m 420033 
Płotek przeciwśniegowy 1,255 m 420038 
Zestaw blokujący relingi/płotek przeciwśnieg. 420010P 
Płytka koszowa 180 mm 410274 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(do 3 połączeń lub 1 płytki koszowej) 
 

Pręt przeciwlodowy 

Pręt przeciwlodowy 50 szt., szary 420053P 
 

Flaga ze wskaźnikiem pokrywy śniegowej 
Flaga ze wskaźnikiem 480960 
Zestaw wkrętów do 480960 5 szt. 480670P 
 
 
 

 
 
 

 
 

420014 420033      420038 

 

 

 

420026 410274 

  



 

© CWL 2019-03  9 

Grabie przeciwśniegowe 

 
 
 

 

 
 

 

Dachówka Nr art. 

Hak CWL do dachówek 50 szt. 550030P 
  

Dachy blaszane i zatrzaskowe 
Grabie przeciwśniegowe 1,290 m 420210 
Zamocowanie narąbkowe do grabi 410193 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
Zestaw połączeniowy do drabiny 470018P 
(zestaw umożliwiający łączenie pod kątem) 
  

Blacha profilowana 
Wspornik do relingu przeciwśniegowego 420007 
Zestaw wkrętów do wspornika 5 szt. 420193P 
 

Relingi, patrz strona 8. 
 

Papa, membrana, dachówka bitumiczna 
Wspornik do relingu przeciwśniegowego 420007 
Zestaw wkrętów do wspornika 5 szt. 420170P 
 

Relingi, patrz strona 8. 
 

Flaga ze wskaźnikiem pokrywy śniegowej 
Flaga ze wskaźnikiem 480960 
Zestaw wkrętów do 480960 5 szt. 480670P 

420210 450030P 

 
 

410193 420007 

  

Pręt przeciwlodowy 
 

 

 

 

 Nr art. 

Pręt przeciwlodowy do płotka  
przeciwśniegowego, szary 420053 
(Pakowany w kartonie po 50 sztuk) 
Pręt przeciwlodowy do blachy z wkrętami, szary 420052 
(Pakowany w kartonie po 50 sztuk. 
Służy jedynie do blachy profilowanej.) 

 420053 420052 

 

Wzór 
opatentowany 
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CWL Safety System –  
System linki bezpieczeństwa 

Pod zbiorczą nazwą CWL Safety System oferujemy systemy linki bezpieczeństwa i szyn 
bezpieczeństwa własnej produkcji umożliwiające ciągłe zakotwiczenie osób przebywających na dachu. 
Każdy odcinek jest dopuszczony do jednoczesnego zakotwiczenia się dwóch osób. 
 

Linka może zostać wyprodukowana na zamówienie albo połączona na dowolną długość ze 
standardowych odcinków. 
 

Ślizgacz Nr art. 

Ślizgacz CWL PRO 490167 
Karabińczyk nierdzewny średnica 10 mm 490117 
(Ślizgacz do CWL Safety System LIGHT) 
 

Linki o standardowych długościach 

Linka M-F 2 m 430243 
Linka M-F 3 m 430244 
Linka M-F 5 m 430245 
Linka M-F 9 m 430246 
Linka M-F 14 m 430247 
Linka M-F 20 m 430248 
Linka M-F 30 m 430249 
Narożnik do linki M-F 1+1 m 490226 
 

Linki o niestandardowych długościach* 
(produkowane na zamówienie) Nr art. 
Linka stalowa 8 mm A2 490107 
Zakończenie linki, montaż F 490184 
Zakończenie linki, montaż M 490185 
Narożnik linki zamontowany na lince 490218 

 

 

490167 490185 

 

490218 

*Linki o niestandardowych długościach są sprzedawane tylko w kraju produkcji czyli w Szwecji.  

CWL Safety System –  

System linki bezpieczeństwa na dachy 

 Nr art. 
Zestaw zamocowania blokującego do linki niezależnej 430240 
Blacha zabezp. do zamocowania blokującego PRO 490196 
Blacha zabezp. do oczka prowadzącego linki PRO 490198 
Zestaw mocujący do niezależnego narożnika linki PRO 490224 
Pręt gwintowany do końcówki linki M10 x 1000 mm A2 490202 
 

Flaga ze wskaźnikiem pokrywy śniegowej 
Flaga ze wskaźnikiem 480960 
Zestaw wkrętów do 480960 5 szt. 480670P 

 

430240 

   

490224 490196 490198 
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Dachy płaskie Nr art. 

Linka na dachy płaskie PRO* 430217 
Płytka mocująca do papy/membrany 410115 
Oczko prowadzące linki na dach płaski PRO 430242 

 
 

 

 

 

 

430217 

 

 

 

 

Dachy kryte blachą na rąbek podwójny 

Linka do blachy na rąbek podwójny PRO* 430218 
Zamocowanie do linki na rąbek podwójny 490206 
Oczko prowadzące linki mocowane na rąbek PRO 490181 
Blacha podpierająca z listwą zaciskową 490210 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(Do 6 blach podpierających z listwą zaciskową) 
 

 
 
 

 

 

 

430218 

 

 

 

Dachy kryte blachą profilowaną 
Linka do blachy profilowanej PRO** 430219 
Płytka mocująca do linki do blachy profilowanej 490208 
Zestaw śrub do zamoc. do blachy profilowanej 2 szt. 490204P 
Oczko prowadzące linki do blachy profilowanej PRO 430252 
Oczko prowadzące linki na dach płaski PRO 430242 
 
 
 

 

 

430219 

* Konstrukcja produktu jest  
uzależniona od życzenia klienta. 

 
Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji. 
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CWL Safety System –  

Systemy linki do zabezpieczeń dachowych CWL 
CWL Safety System do pomostu dachowego występuje w wersjach PRO i LIGHT. System linki 
bezpieczeństwa jest dopuszczony do jednoczesnego zakotwiczenia się dwóch osób. 
 

Pomost dachowy Nr art. 

Linka do pomostu dachowego PRO* 430215 
Linka do pomostu dachowego LIGHT* 430216 
Zestaw zamoc. blokującego linki do pomostu dach. 430270 
Oczko prowadzące linki do pomostu dach. PRO 490104 
Oczko prowadzące linki do pomostu dach. LIGHT 490130  
Zestaw śrub M10 x 25 A2 4 szt. 490229P 
(Do 2 oczek prowadzących linki)  
Płytka mocuj. do naroż. linki PRO do pomostu dach. 490190 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(2 szt. na jeden narożnik linki)    430216 

 
 

  

 
 
 

430215 
 

 

 
 

Reling kalenicowy i przeciwśniegowy z 3 rurkami 
Linka do relingu kalenicowego PRO* 430220 
Zestaw zamoc. blokującego linki do relingu kalenic. 430271 
Oczko prowadzące linki do relingu kalenic. PRO 490080 
Płytka mocuj. do naroż. linki PRO do relingu kalenic. 490135 
Zestaw śrub do naroż. linki PRO do relingu kalenic. 490137P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

430220 
 

 
* Konstrukcja produktu jest  

uzależniona od życzenia klienta. 
 

Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

  

NOWOŚĆ! 

NOWOŚĆ! 
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CWL Safety System – System szyn 
Ciągłe zakotwiczenie do drabiny dachowej i ściennej.  
Każdy odcinek jest dopuszczony do jednoczesnego zakotwiczenia się dwóch osób. 
 

 

 

  

 

 

 
490174 

 

Drabina dachowa oraz ścienna Nr art. 

Szyna zabezpieczająca 300 1,2 m 490060 
Szyna zabezpieczająca 1200 1,2 m 490065 
Wspornik do szyny 490061P 
Zestaw połączeniowy do szyny 490063P 
Ślizgacz do szyny 490064 
Zestaw blokujący do szyny 490075P 
System przejścia z drabiny ściennej na dachową 490174 
Kątownik szyny 15-45° 490055 
(Używany do przejścia na dachu łamanym.) 
Zamocowanie do szyny 490141 
(Używane do montażu stabilizatorów do poręczy.) 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(Do 2 zamocowań) 
 
Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowych 
informacji. 

 

 
490064 

 

Wzór opatentowany 
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Ucho mocujące oraz reling kalenicowy 1 m – 
Mocowania do liny bezpieczeństwa 
Ucho mocujące do osobistego sprzętu zabezpieczającego przed 
upadkiem z wysokości może zastąpić reling kalenicowy, gdy kąt 
nachylenia dachu jest mniejszy niż 6° albo służy jako element 
uzupełniający w narożniku dachu 2 m od każdej krawędzi, gdy kąt 
nachylenia dachu jest mniejszy niż 25°. Montaż ucha może się odbyć 
jedynie na naszej płytce mocującej. 
 
Przy obfitych opadach śniegu, flaga ze wskaźnikiem grubości pokrywy 
śniegowej daje nam możliwość odnalezienia miejsca zakotwiczenia się 
liną bezpieczeństwa. Montaż może się odbyć bezpośrednio na uchu 
mocującym lub do istniejących akcesoriów dachowych za pomocą 
specjalnego zestawu wkrętów.  

Papa, membrana i dachówka bitumiczna Nr art. 

Ucho mocujące do dachów płaskich 420039 
Ucho mocuj. do dachów płaskich, czerwień kubańska 420239 
Zestaw wkrętów do ucha mocującego 5 szt. 410132P 
 
Flaga ze wskaźnikiem grubości pokrywy śniegowej 480960 

Dachówki, blacha na rąbek podwójny zawijany,  
blacha zatrzaskowa, blacha trapezowa oraz  
dachówkopodobna 
Reling 1 m 420003 
Zestaw blokujący reling/płotek przeciwśnieg. 420010P 
 
Flaga ze wskaźnikiem pokrywy śniegowej 480960 
Zestaw wkrętów do 480960 5 szt. 480670P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 420239 
 Wzór zastrzeżony 

Tabliczka informacyjna do wyjścia na dach 
Przy wykonywaniu nowych instalacji lub przeglądach dachu, należy umieścić tabliczkę informacyjną. 
Przy przeglądach należy uzupełnić informację o firmie/osobie wykonującej przegląd lub montaż, datę 
oraz wykonywaną pracę. 
Tabliczka przekazuje informację o miejscach zakotwiczenia się liną bezpieczeństwa. 
Tabliczkę należy zamocować w widocznym miejscu przy wejściu na dach. 
 
 Nr art. 
Tabliczka informacyjna 490500P 

 

 

 
490500P 

  

480960 
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Barierka ochronna do wyłazu i okna dachowego 
 Nr art. 

Zestaw podstawowy do relingów 3-stronny 440060 
(bez zamocowań oraz relingów) 
Słupek pionowy ze śrubami 440070 
(do uzupełnienia relingu dłuższego niż 1800 mm) 
Zestaw powiększający do barierek 440062 
(do rozbudowania podstawowego zestawu do 4-stronnej barierki) 
 

Relingi, patrz strona 8. 

 
 

 

 
640060 440070 

Poręcz na dachy płaskie 
Należy montować na naszej płytce mocującej. 
 
Papa, membrana i dachówka bitumiczna Nr art. 
Słupek poręczy na dach płaski 1,1 m 430030 
Zakończenie poręczy ze śrubami 430021 
Zestaw śrub do słupka na dach płaski 5 szt. 430026P 

 

 
 

430030    

Relingi, patrz strona 8. 
 

 
430021 

Hak do mat rozchodnikowych 
Hak do mat rozchodnikowych do dachów typu sedum.  
 

Hak do mat rozchodnikowych Nr art. 
Hak do mat rozchodnikowych, czarny 610295 
(Pakowane po 20 sztuk w kartonie) 

 

610295 
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Opaska kominowa 
Opaska kominowa Nr art. 
Opaska kominowa 1145 mm 490038 
(1 szt. opaski pasuje do boków o długości do  
1200 mm, a 2 szt. z nałożeniem do 2200 mm) 
Zestaw śrub do opaski na 1 obwód 490040P 
Zestaw śrub do opaski na 2 połączenia 490041P 

Akcesoria 
Wspornik ze śrubami do drabiny na kominie A-220 410091 
Wspornik ze śrubami do pomostu na kominie 490015 
Pręt gwintowany A2 M10 x 250 z nakrętkami 480039 
Pręt gwintowany A2 M10 x 500 z nakrętkami 480040 
Pręt gwintowany A2 M10 x 1000 z nakrętkami 480041 

 

  
 

 
 

 

 
490015 

 
410091 

Farby zaprawkowe 
  Nr art. 
Farba w sprayu Farba cynkowa szara 480198 
Farba w sprayu RAL 9005 Czarny 480192 
Farba w sprayu RAL 8004 Ceglasty 480191 
Farba w sprayu RAL 3009 Wiśniowy 480196 
Farba w sprayu RAL 7011 Stalowoszary 480188 

 

 

Ice-Grip 
Do nanoszenia na wszystkie typy dachów z wyjątkiem EPDM. 
Skutecznie zapobiega zsuwaniu się lodu i śniegu z dachu. 

  Nr art. 
Ice-Grip z granulatem przeciwpoślizgowym 410076 
(4 kg powłoki i 0,5 kg granulatu wystarcza  
na 12 m2 lub 48 mb) 410076 

 

490038 
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Zamocowania  
Pomost dachowy, reling kalenica/okap, płotek przeciwśniegowy, barierka ochronna do wyłazu 
dachowego oraz ucho mocujące. 
 

Dachówka na poszyciu  
odeskowanym Nr art. 

Wspornik do dachówki cementowej 420056 
Wspornik do dachówki ceramicznej 420057 
Podstawa mocująca na dach odeskowany 410003 
Zestaw wkrętów do 410003 410017P 

  
Dachówka na poszyciu  
z łat dachowych 
Wspornik do dachówki cementowej 420056 
Wspornik do dachówki ceramicznej 420057 
Zamocowanie łatowe 410157 
Zestaw śrub do 410157 2 szt. 410166P 
 

Blacha z konstrukcją rąbkową i zatrzaskowa   
Zamocowanie narąbkowe 410174 
Zamocowanie do blachy zatrzaskowej 410290 
Zamocowanie narąbkowe skośne 410251 
 

Blacha profilowana 
Wspornik do blachy profilowanej/papy 410094 
Zestaw śrub do 410094 bez uszczelki EPDM 3 szt. 410024P 
Uszczelka EPDM do 410094 410173  
 

Papa i membrana 
Wspornik na dachy płaskie 420060 
Zestaw śrub do wsporników 5 szt. 410126P 
Wspornik do pomostu dachowego <18° 430008 
Zestaw śrub do wspornika pomostu <18° 2 szt. 410226P 
Płytka mocująca do papy/membrany 410115 
 

Dachówka bitumiczna 
Wspornik na dachy płaskie 420060 
Zestaw śrub do wsporników 5 szt. 410126P 
Wspornik do pomostu dachowego <18° 430008 
Zestaw śrub do wspornika pomostu <18° 2 szt. 410226P 
Płytka mocująca do dachówki bitumicznej 410113 
Zestaw wkrętów do płytki mocującej 2 szt. 410127P 

 
Dach rozchodnikowy 
Wspornik na dachy płaskie 420060 
Zestaw śrub do wsporników 5 szt. 410126P 
Płytka mocująca do papy/membrany 410115 
Zestaw podwyższający 50 mm 620096 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(do 6 zestawów podwyższających) 
 
*Wzór opatentowany 

 

410094* 

 

 

 

420056* 410003 410174* 

 

 

 

420057* 410157 410290* 

   

420060* 430008 410251* 

  
 

620096 410115 410113 

 

Skontaktuj się z nami w sprawie rozwiązań do dachów pokrytych łupkiem! 
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Zamocowania  
Drabina dachowa oraz pomost dachowy mocowany na połaci dachu. 
 

Dachówka na poszyciu  
odeskowanym Nr art. 

Wspornik do drabiny i pomostu na płaci dachu 470195 
Płaskownik mocujący do dachówek  
cementowych i ceramicznych 410020 
Płaskownik do dachówek płaskich 410202 
Zestaw wkrętów do drabiny na odeskowanie 470211P 
 

Dachówka na poszyciu  
z łat dachowych 
Wspornik do drabiny i pomostu na płaci dachu 470195 
Płaskownik mocujący do dachówek  
cementowych i ceramicznych 410020  
Płaskownik do dachówek płaskich 410202 
Zestaw wkrętów do drabiny na odeskowanie 470211P 
Zamocowanie łatowe 410157 
Zestaw adaptacyjny do drabiny na łaty 470212P 
Zestaw wkrętów do zam. łatowego 2 szt. 410166P 
 

Blacha z konstrukcją rąbkową i zatrzaskowa 
Zamocowanie narąbkowe do drabiny i pomostu  
na połaci dachu 470290 
Wspornik drabiny dachowej 470092 
Zestaw wkrętów do wspornika drabiny dachowej 470091P 
 

Blacha trapezowa oraz dachówkopodobna 
Wspornik do drabiny i pomostu na płaci dachu 470195 
Zestaw mocujący drabiny/pomustu na połaci dachu 410130P 
Szyna przedłużająca do zamocowania 470009  
 

Papa, membrana 
Wspornik do drabiny i pomostu na płaci dachu 470195 
Zestaw wkrętów do drabiny/pomostu dach płaski 470210P 
Płytka mocująca do papy i membrany 410115 
 

Dachówka bitumiczna 
Wspornik do drabiny i pomostu na płaci dachu 470195 
Zestaw wkrętów do płytki mocującej zamoc. uniw. 470210P 
Płytka mocująca do dachówki bitumicznej 410113 
Zestaw śrub do płytki 2 szt. 410127P  

Dach rozchodnikowy 
Wspornik do drabiny i pomostu na płaci dachu 470195 
Zestaw wkrętów do drabiny/pomostu dach płaski 470210P 
Płytka mocująca do papy i membrany 410115 
Zestaw podwyższający 50 mm 620096 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(do 6 zestawów podwyższających)  

 

 

410157 470195 

 
 

410202 410020 

 
 

410115 470290 

 
 

410113 470009 

 
 

470092 620096 

  

 

Skontaktuj się z nami w sprawie rozwiązań do dachów pokrytych łupkiem!  

NOWOŚĆ! 

NOWOŚĆ! 

NOWOŚĆ! 
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Zamocowania  
Panele słoneczne, fotowoltaiczne. 
 

Dachówka na poszyciu  
odeskowanym Nr art. 

Zamocowanie do paneli na dachówkę cement. 410006 
Zamocowanie do paneli na dachówkę ceram. 410007 
Podstawa mocująca na dach odeskowany 410003 
Zestaw wkrętów do zamocowania 2 szt. 410166P 
(Do 2 podstaw) 

  
Dachówka na poszyciu  
z łat dachowych 
Zamocowanie do paneli na dachówkę cement. 410006 
Zamocowanie do paneli na dachówkę ceram. 410007 
Zamocowanie łatowe 410157 
Zestaw wkrętów do zamocowania 2 szt. 410166P 
 

Blacha z konstrukcją rąbkową i zatrzaskowa  
Zamocowanie do grabi przeciwśniegowych 410193  
 

Blacha profilowana  
Zamocowanie do paneli na papę/membranę  
oraz blachę profilowaną 410009 
Zestaw wkrętów 5 szt. 420193P  
(Do 5 zamocowań do paneli na blachę profilowaną) 
 

Papa/membrana 
Zamocowanie do paneli na papę/membranę  
oraz blachę profilowaną 410009 
Zestaw śrub do wspornika pomostu <18° 2 szt. 410226P 
(Do 5 zamocowań do paneli na papę/membranę) 
Płytka mocująca do papy/membrany 410115 
 

Dachówka bitumiczna 
Zamocowanie do paneli na papę/membranę  
oraz blachę profilowaną 410009 
Zestaw wkrętów do ucha mocującego 5 szt. 410132P 
Płytka mocująca do dachówki bitumicznej 410113 
Zestaw wkrętów do płytki mocującej 2 szt. 410127P 
 

Dach rozchodnikowy 
Zamocowanie do paneli na papę/membranę  
oraz blachę profilowaną 410009 
Zestaw śrub do wspornika pomostu <18° 2 st 410226P 
Płytka mocująca do papy/membrany 410115 
Zestaw podwyższający 50 mm 620096 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
(do 6 zestawów podwyższających) 
 

       

410006 410007 410009 

  

  

410193 410115 410003 

 

  

410157 410113 620096 
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Systemy pakowane w komplety – paczki 
Kompletne zestawy akcesoriów dachowych w kartonach. 
 

 
 
 
Stopnie dachowe do dachówek Nr art. 

 
Stopień dachowy kombi 5 szt. 450015 
(pasuje do dachówki ceram. i cement., 1- i 2-falistej, do łat o 1" i 2") 
  
 

 

Stopień dachowy na dachy trapezowe i dachówkopodobne 
Stopień dachowy do blachy profilowanej 450050 
(Dostarczany w kartonach po 15 sztuk) 

 

 

Drabina dachowa 

Drabina dachowa, dach. cer./cem. na posz. z desek 1,5 m kompl. 100365 
Drabina dachowa, dach blaszany/zatrzaskowy 1,5 m kompl. 100369 
Drabina dachowa, blacha profilowana 1,5 m kompl. 100361 
 

 

Reling kalenicowy  

Reling kalenicowy, dach. ceram. na posz. z desek 1 m kompl. 420061P 
Reling kalenicowy, dach. cement. na posz. z desek 1 m kompl. 420062P 
Reling kalenicowy, blacha trapezowa 1 m kompl. 420064P 
 

 

Płotek przeciwśniegowy 

Płotek przeciwśnieg., dach. cer. na posz. z desek 2,5 m kompl. 420145P 
Płotek przeciwśnieg., dach. cem. na posz. z desek 2,5 m kompl. 420144P 
Płotek przeciwśnieg., dach blaszany/zatrzaskowy 2,5 m kompl. 420150P 
Płotek przeciwśnieg., blacha profilowana 2,5 m kompl. 420140P 
 

 

Zabezpieczenia przeciwśniegowe 

Hak CWL do dachówki 50 szt. 450030P 
Reling przeciwśniegowy, blacha profilowana 3,6 m kompl. 420154P 
Grabie przeciwśniegowe, dach blaszany/zatrzask. 3,6 m kompl. 420164P 

 

 

Pomost dachowy  

Pomost dachowy, dach. cer. na posz. z desek 1,2 m kompl. 430126P 
Pomost dachowy, dach. cem. na posz. z desek 1,2 m kompl. 430125P 
Pomost dachowy, dach blaszany/zatrzaskowy 1,2 m kompl. 430127P 
Pomost dachowy, blacha profilowana 1,2 m kompl. 430124P 
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Rozpiska kolorów 
Poniższe kolory są dostępne bez dopłaty. 
 

   

CZARNY                         * 

RAL 9005 
NCS S9000-N 

CEGLASTOCZERWONY * 

RAL 8004 
NCS S5040-Y70R 

BRĄZOWY 
RAL 8017 
NCS S8010-Y70R 

   

SREBRNY ALUMINIOWY 
RAL 9006 
NCS S2000-N 

SREBRNY CIEMNY 
RAL 9007 
NCS S4502-Y 

SZARY STALOWY         * 

RAL 7011 
NCS S7005-B20G 

   
SZARY ANTRACYTOWY 
RAL 7016 
NCS S8005-B20G 

SZARY GRAFITOWY 
RAL 7024 
NCS S7502-B 

SZARY 
RAL 7040 
NCS S3502-B 

   

WIŚNIOWY                     * 

RAL 3009 
NCS S6030-Y80R 

ZIELONY 
RAL 6003 
NCS S7010-G50Y 

ZIELEŃ PATYNOWA 
RAL 6021 
NCS S3030-G30Y 

   
   
 

 

Przy zamówieniu należy zawsze podać nazwę koloru oraz numer RAL. Prosimy o kontakt w 
przypadku zapytania na inny kolor. 
 
Od koloru RAL podany jest najbliższy odpowiednik NCS 
Wartość połysku 85 (±5) 
Jakość koloru równa się pokryciem z poliestru 
Różny odcień w barwie może nastąpić na produktach pokrytych lakierem bezbarwnym. 
 

* Kolory dostępne na magazynie 
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Zestawy śrub, wkrętów i uszczelek EPDM 

 
 

  

410017P 
Zestaw do podstawy 

mocującej 

410024P 
Zestaw do wspornika do 
blachy bez EPDM 3 szt. 

410126P 
Zestaw do wspornika na 

dach płaski 5 szt. 

410127P 
Zestaw wkrętów do płytki 
pod gont bitumiczny 2 szt. 

  
 

 

410128P 
Zestaw do wspornika na 
blachę oraz papę 5 szt. 

410130P* 
Zestaw wkrętów do 

zamocowania 
uniwersalnego do blachy 

410132P 
Zestaw do ucha 

mocującego 5 szt. 

410166P 
Zestaw do zamocowania 

łatowego 2 szt. 

  
  

410173 
Uszczelka EPDM pod 
wspornik na blachę 

profilowaną 

410185P 
Zestaw mocujący do płytki 

mocującej do fasady 
blaszanej 2 szt. 

410186P 
Zestaw mocujący do płytki 

mocującej do fasady z 
drewna 2 szt. 

410226P 
Zestaw do wspornika na 
dach płaski pod pomost 

dachowy <18° 2 szt. 

   
 

420009P 
Zestaw śrub M10 x 20 6 

szt. 

420010P 
Zestaw blokujący do 

relingu/płotka 
przeciwśniegowego 

420012P 
Zestaw wkrętów 6 szt. 

420170P 
Zestaw do wspornika 

relingu przeciwśnieg. 5 szt. 

 
   

420193P 
Zestaw do wspornika 

przeciwśniegowego do 
blachy profilowanej 5 szt. 

430026P 
Zestaw śrub do słupka na 

dach płaski 5 szt. 

430034P 
Zestaw do poręczy pomost/ 

drabina dachowa 

470091P 
Zestaw do podpory do 

drabiny 

NOWOŚĆ! 



 

© CWL 2019-03  23 

    

    

 

 

 

 

 

 
 

 
470135P* 

Zestaw haków do drabiny 
ściennej 

470210P 
Zestaw do drabiny na 

papę/membranę 

470211P 
Zestaw do drabiny na 

dachówkę 

470212P 
Zestaw adaptacyjny do 

drabiny na łaty 

 

 

 
 

 

 
 

 

480039 
Pręt gwintowany A2 M10 x 

250 
 

480040 
Pręt gwintowany A2 M10 x 

500 
470230P* 

Zestaw adaptacyjny do 
poręczy drabiny dachowej 

470260P* 
Låssats fasadstege 

470285P* 
Zestaw połączeniowy do 

drabiny 

480041 
Pręt gwintowany A2 M10 x 

1000 

    

480670P 
Zestaw do flagi 5 szt. 

490017P 
Zestaw do kosza 

ochronnego – pałąka 

490031P 
Zestaw mocujący do 

poręczy 

490040P 
Zestaw śrub do opasek 

kominowych  
1 obwód 

  

 
 

490041P 
Zestaw połączeniowy 
opasek kominowych  

2 połączenia 

490061P 
Wspornik do szyny 
zabezpieczającej 

490063P 
Zestaw połączeniowy do 
szyny zabezpieczającej 

490075P 
Zestaw blokujący 

  
 

 

490137P 
Zestaw do narożnika linki 
PRO do relingu kalenic. 

490155P 
Zestaw wkrętów do zamoc. 

blok., dach płaski 

490204P 
Zestaw wkrętów do zamoc. 
blok., blach. trapez. 2 szt. 

490229P 
Zestaw śrub 

M10 x 25 A2 4 szt. 

*Możliwość zamówienia w dowolnym kolorze, patrz paleta kolorów.  

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! 

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! 
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Warunki gwarancji w różnych środowiskach 
Gwarancja oznacza, że CW Lundberg niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na nowy wolny od wad. W przypadku, 

gdy produkt uszkodził powłokę dachową lub inną część dachu, CW Lundberg zapłaci odszkodowanie równowarte 

zakupowi nowych materiałów. Zakupiony materiał będzie do odebrania w lokalnym punkcie dystrybucyjnym CW 

Lundberg. Firma CW Lundberg, jako producent ma w pierwszym rzędzie prawo do serwisu lub w inny sposób 

 nareperować szkodę przed ewentualną wymianą produktów. CW Lundberg ma prawo nie zapłacić odszkodowania za 

zakup nowego produktu w przypadku, gdy sam zdecyduje się naprawić powstałe szkody lub w inny sposób zrefundować 

reperację.  

Gwarancja obejmuje cały asortyment wyprodukowany z blachy z powłoką cynkowo-magnezową lub blachy nierdzewnej 

przez firmę CW Lundberg AB po 1 maja  2016 roku. 

Aby gwarancja była ważna, należy spełnić 
poniższe warunki: 

 Gwarancja jest uwarunkowana lokalizacją montażu.  

Przykładowe lokalizacje podajemy poniżej w tabeli. 

 Gwarancja przy zamontowanych produktach ma 

zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy zostały one 

zamontowane zgodnie z instrukcjami montażu 

dostarczonymi przy zakupie towarów od CW Lundberg 

AB. 

 Produkt musi być utrzymywany zgodnie z instrukcjami 

dostarczonymi przez firmę CW Lundberg AB.  

 Produkt nie może być poddawany nadmiernym 

zużyciem, obciążonym ciężarem niemieszczącym się w 

wartościach i kryteriach podanych w normach dla 

prefabrykowanych akcesoriów dachowych oraz 

usuwane bezpośrednio przez właściciela dachu. 

 Reklamacje należy składać do firmy CW Lundberg AB 

w przeciągu jednego miesiąca od dnia, kiedy wada 

powinna być wykryta. 

 Prawo do odszkodowania posiada jedynie właściciel 

dachu, na którym produkt został zamontowany lub miał 

być zamontowany. 

Kiedy nie działa gwarancja? 

 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu 

spowodowanych po przeniesieniu odpowiedzialności 

z firmy CW Lundberg AB na kupca. Do takich 

uszkodzeń możemy zaliczyć na przykład powstałe 

podczas transportu, w wyniku niewłaściwego i 

nieostrożnego przechowywania lub innego zdarzenia 

mającego miejsce u hurtownika, dystrybutora lub 

ostatecznego klienta. W takich przypadkach 

odpowiedzialność spada na dystrybutora zgodnie 

prawem konsumenckim. 

 Gwarancja jest nieważna, gdy montaż produktów jest 

uzupełniony produktami innymi niż od CW Lundberg 

AB. 

 Gwarancja obejmuje jedynie zasady zawarte w tym 

dokumencie. 

 

 

 

 

 
 

Klasa 

antykorozyjna 

Oddziałwanie 

korozji na 

produkt 

Różne przykłady środowisk 

Okres 

gwarancyjny 

(lata) 

C1 Bardzo niskie 
Podgrzane pomieszczenia ze suchym powietrzem oraz nieszkodliwe 

zanieczyszczenia w powietrzu tak jak: biura, sklepy, szkoły czy hotele.   
100 

C2 Niskie 

Środowisko z niskim współczynnikiem zanieczyszczenia. Pomieszczenia 

niepodgrzewane ze zmienną temperaturą oraz wilgotnością. Niska częstotliwość 

kondensacji wilgoci i niski poziom zanieczyszczenia powietrza w obiektach jak 

sale gimnastyczne czy też magazyny. 

80 

C3 Umiarkowane 

Środowisko z lekką zawartością soli lub z umiarkowanym zanieczyszczeniem 

powietrza. Tereny miejskie oraz mało uprzemysłowione. Obszary z małym 

wpływem wód od wybrzeża. Obszary o umiarkowanej wilgotności i małym 

zanieczyszczeniu powietrza z procesów produkcyjnych, takich jak przemysł 

piwowarski, mleczarski oraz pralni. 

60 

C4 Wysokie 

Środowisko z umiarkowaną zawartością soli lub dużym stężeniem 

zanieczyszczonego powietrza. Obszary przemysłowe oraz przybrzeżne. Obszary 

o dużej wilgotności i wysokim zanieczyszczeniu z procesów produkcyjnych jak 

np. stoczni, przemysłu chemicznego lub pływalni. 

40 

C5-I 
Bardzo wysokie 

(Przemysłowe) 

Obszary o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze. Obszary o niemal stałej 

wilgoci kondensacyjnej i wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza. 
20 

C5-M 
Bardzo wysokie 

(Stocznia) 

Obszary przybrzeżne o dużym zasoleniu. Rejony z prawie ciągłą kondensacją i 

wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza. 
20 

Klasy antykorozyjne zgodnie z EN ISO 12944-2:1998 

 

Specyfikacja gwarancji 

Okres 

gwarancyjny 

(lata) 

Produkty lakierowane mocowane do dachów 

miedzianych. 
20 

Gwarancja antykorozyjna 
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Na naszej stronie internetowej zgromadziliśmy wszystkie informacje o produktach, instrukcje oraz 
filmy montażowe, jak również dokumenty pomagające w stworzeniu bezpiecznego dachu. 

 

Użyj naszego programu do kalkulacji – Oblicz ilość materiałów  
oraz cenę bezpośrednio na naszej stornie internetowej. 

 
 
 
 

Broszury oraz zaktualizowana dokumentacja są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej. 
W sprawie dodatkowej pomocy prosimy o kontakt na adres e-mail lub telefoniczny. Materiały możemy 

również wysłać w formie elektronicznej. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CWL0058  CWL0053   
   CWL0059  CWL0062 

 
 
 
 
 

EKSPERCI W SYSTEMACH 
ZABEZPIECZEŃ DACHOWYCH 
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