


5MW - N4H-STR

KONSTRUKCJE STRUNOBETONOWE

KONSTRUKCJE STALOWE MIKRO INSTALACJE

WIATY I CARPORTY



Rollform Polska Sp. z o.o. dostarcza systemy konstrukcji 
gruntowych, wiaty i carporty. Nasze produkty kierujemy zarówno 
do mniejszych, przydomowych instalacji jak i większych inwestycji 
na potrzeby gospodarstw, firm i zakładów produkcyjnych.
Nasz innowacyjny produkt - konstrukcja Strunobeton -  jest 
idealnym rozwiązaniem na farmy fotowoltaiczne. Każdy kto szuka 
bezpiecznego produktu w przystępnej cenie powinien dowiedzieć 
się o niej więcej.

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów. Traktujemy 
każdego jak partnera biznesowego. Wierzymy, że tylko poprzez 
uczciwość i szacunek można tworzyć długofalowe relacje 
biznesowe. 

Rollform to przede wszystkim tworzący go ludzie. 
To doświadczony, pełen pozytywnej energii, zgrany zespół. 
Posiadamy wspólny, konkretny cel, a dzięki temu, że każdy z nas 
jest wyjątkowy łączymy wzajemnie uzupełniające się umiejętności 
niezbędne do jego osiągnięcia.

ROLLFORM POLSKA

KLIENT

O NAS

MISJA

ZESPÓŁ
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Jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem w biznesie. 
Wiodącym dostawcą konstrukcji gruntowych w Polsce oraz 
liczącym się dostawcą na rynku europejskim.
Tworzymy innowacyjne rozwiązania, wyznaczające kierunek 
rynku.

Wspieramy ochronę środowiska dostarczając innowacyjne 
konstrukcje Inwestorom i Wykonawcom odnawialnych źródeł 
energii. Nasze rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo i rentowność 
inwestycji.

Bezpieczeństwo. Pewność. Ekonomia. Innowacja. Dostępność. To 
najważniejsze cechy jakimi kierujemy się tworząc dla Was nasze 
produkty.

WIZJA PRODUKT 



Gwałtowne podwyżki cen surowców na rynku  
w 2021 roku, przyspieszyły prace nad znalezieniem 
alternatywy dla całkowicie stalowych stołów. 
Inżynierowie Rollform skoncentrowali się na 
wdrożeniu do wolnostojących konstrukcji 
wsporczych niespotykanego wcześniej 
rozwiązania w tego typu produktach – 
strunobetonowych słupów.

Aby zagwarantować właściwe parametry 
użytkowe, konieczne było zastosowanie 
sprężonego betonu wysokiej wytrzymałości 
C40/C50. Sprężony beton to odmiana betonu 
zbrojonego wzmocnionego stalowymi splotami 
stanowiącymi szkielet każdego ze słupów. 
Stalowe zbrojenie wykorzystywane jest 
aktywnie do wprowadzania sił wewnętrznych 
przeciwdziałając odkształceniom, pęknięciom 
i rysom.
Układ konstrukcji, do których są montowane 

moduły fotowoltaiczne zaprojektowano  
z wykorzystaniem profili zimnogiętych ze stali 
zabezpieczonej powłoką cynkowo-magnezowo-
aluminiową (Magnelis®), na którą producent 
blach udziela 15-letniej gwarancji. System 
przenosi projektowane obciążenia zgodnie  
z normami klimatycznymi PN-EN 1991-1-3  
w zakresie obciążenia śniegiem oraz  
PN-EN 1991-1-4 w zakresie obciążenia wiatrem.

Szeroka gama rozwiązań konstrukcyjnych 
umożliwia dowolność w stosowaniu modułów 
fotowoltaicznych o różnych gabarytach. Panele 
dowolnych rozmiarów mogą być zamontowane 
zarówno w pionie (układ V) jak i w poziomie 
(układ H). Dostępne są również rozwiązania 
pod coraz popularniejsze moduły bifacjalne. 
Dodatkowo w konstrukcji zastosowano szereg 
innowacyjnych rozwiązań zapewniających łatwy 
montaż i wysoką jakość wykonania,

KONSTRUKCJA INNOWACYJNA KONSTRUKCJA 
FOTOWOLTAICZNA

Cechy Normy

Dlaczego 

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P
PN-EN 1992-1-1:2008

dostępne zamocowania
wbijany słup 

strunobetonowy

beton klasy C40/C50
konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
30 lat gwarancji na elementy w gruncie

Struno

Struno

Struno

Struno

Wyraźna różnica w cenie względem stali
Gwarancja 30 lat
Większa odporność na warunki atmosferyczne
Prosty i intuicyjny montaż
Jeden rodzaj śrub do konstrukcji 
Możliwość kafarowania 

5MW w technologii 

Przeprowadziliśmy badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wykorzystując próbki 
sześcienne betonu. Po dwóch dniach beton osiągnął wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 
50 MPa, a po siedmiu dniach 70 MPa. Z badania wynika, że beton stosowany w konstrukcjach 
jest o 40% lepszej jakości niż ta, która jest projektowana przy tego typu projektach.
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Cechy Normy
PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P
PN-EN 1992-1-1:2008

dostępne zamocowania
wbijany słup 

strunobetonowy

beton klasy C40/C50
konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych Magnelis
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
30 lat gwarancji na elementy w gruncie

Struno
KONSTRUKCJA 

klema ALU 
srebrna, czarna lub montaż bez klem [opcja]

elementy złączne
A2-70

słup
StrunoBeton 70/75
płatwie [standard]
C 15/40/60/40/15 x 1,5mm

rygiel [standard]
Z 20/50/100/50/20 x 2,00mm

Profile

BIFACIAL

orientacja modułów
pion

liczba rzędów
2

kąt nachylenia
25o/30o/35o

Cechy Normy
PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P
PN-EN 1992-1-1:2008

dostępne zamocowania
wbijany słup 

strunobetonowy

beton klasy C40/C50
konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych Magnelis
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
30 lat gwarancji na elementy w gruncie

Struno
KONSTRUKCJA 

klema ALU 
srebrna, czarna lub montaż bez klem [opcja]

elementy złączne
A2-70

słup
StrunoBeton 70/75
płatwie [standard]
C 20/60/80/60/20 x 1,5mm

rygiel [standard]
Z 20/50/100/50/20 x 2,00mm

Profile

N2V-STR N2V-STR-BF
orientacja modułów

pion
liczba rzędów

2
kąt nachylenia
25o/30o/35o
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Cechy Normy
PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P
PN-EN 1992-1-1:2008

dostępne zamocowania
wbijany słup 

strunobetonowy

beton klasy C40/C50
konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych Magnelis
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
30 lat gwarancji na elementy w gruncie

StrunoN3V-STR KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA 

orientacja modułów
pion

liczba rzędów
3

kąt nachylenia
25o/30o

klema ALU 
srebrna lub czarna lub montaż bez klem [opcja]

elementy złączne
A2-70

słup
StrunoBeton 70/75
płatwie [standard]
C 20/50/100/50/20 x 2,0mm

rygiel [standard]
Z 20/50/100/50/20 x 2,0mm

Profile

Cechy Normy
PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P
PN-EN 1992-1-1:2008

dostępne zamocowania
wbijany słup 

strunobetonowy

beton klasy C40/C50
konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych Magnelis
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
30 lat gwarancji na elementy w gruncie

Struno N3H-STR
orientacja modułów

poziom
liczba rzędów

3
kąt nachylenia
25o/30o/35o

klema ALU 
srebrna, czarna

elementy złączne
A2-70

słup
StrunoBeton 70/75
płatwie [standard]
Z 15/40/60/40/15 x 1,5mm

rygiel [standard]
Z 20/50/100/50/20 x 2,00mm

Profile
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Cechy Normy
PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P
PN-EN 1992-1-1:2008

dostępne zamocowania
wbijany słup 

strunobetonowy

beton klasy C40/C50
konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych Magnelis
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
30 lat gwarancji na elementy w gruncie

StrunoN4H-STR KONSTRUKCJA 

orientacja modułów
poziom

liczba rzędów
4

kąt nachylenia
25o/30o/35o

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
StrunoBeton 70/75
płatwie [standard]
Z 15/40/60/40/15 x 1,5mm

rygiel [standard]
Z 20/50/100/50/20 x 2,00mm

Profile

Cechy Normy
PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P
PN-EN 1992-1-1:2008

dostępne zamocowania
wbijany słup 

strunobetonowy

beton klasy C40/C50
konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych Magnelis
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
30 lat gwarancji na elementy w gruncie

Struno N4H-STR-BFKONSTRUKCJA 

orientacja modułów
poziom

liczba rzędów
4

kąt nachylenia
25o/30o

klema ALU 
srebrna lub czarna lub montaż bez klem [opcja]

elementy złączne
A2-70

słup
StrunoBeton 70/75
płatwie [standard]
C 20/60/80/60/20 x 1,5 mm

rygiel [standard]
Z 20/50/130/50/20x 2,5mm

Profile

BIFACIAL
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Cechy Normy
PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P
PN-EN 1992-1-1:2008

dostępne zamocowania
wbijany słup 

strunobetonowy

beton klasy C40/C50
konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych Magnelis
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
30 lat gwarancji na elementy w gruncie

StrunoN5H-STR KONSTRUKCJA 

orientacja modułów
poziom

liczba rzędów
5

kąt nachylenia
25o/30o

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
StrunoBeton 70/75
płatwie [standard]
Z 20/60/80/60/20 x 2,0 mm

rygiel [standard]
Z 15/60/150/60/15 x2,0 mm

Profile

500KW - N2V-STR

ESTONIA 10MW - N4H-STR
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konstrukcja dla modułów max. dł. 1775mm
zabezpieczenie antykorozyjne 
15 lat gwarancji na powłokę
25 lat gwarancji na konstrukcję

KONSTRUKCJA STALOWA 
STANDARDOWA

orientacja modułów
pion

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/60/100/60/20 x 3,0mm

zastrzał
U 40/60/40 x 2,0mm

płatwie
Z 20/50/100/50/20 x 1,5mm

rygiel
U 65/65/100 x 2,0mm

liczba rzędów
2

kąt nachylenia
25o/30o

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

Profile

T2V

Cechy Normy
PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

konstrukcja pod większość modułów
zabezpieczenie antykorozyjne 
15 lat gwarancji na powłokę
25 lat gwarancji na konstrukcję

T1V
orientacja modułów

pion

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/60/100/60/20 x 2,5mm

zastrzał
U 40/60/40 x 2,0mm

płatwie
Z 20/50/100/50/20 x 1,5mm

rygiel
U 65/65/100 x 2,0mm

liczba rzędów
1

kąt nachylenia
25o/30o/35o

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

Cechy Normy

Profile

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

KONSTRUKCJA STALOWA 
STANDARDOWA
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KONSTRUKCJA STALOWA 
STANDARDOWA

orientacja modułów
pion

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/50/100/50/20 x 2,5mm

zastrzał
--

płatwie
Z 20/50/100/50/20 x 1,5mm

rygiel
C 20/50/100/50/20 x 2,0mm

liczba rzędów
2

kąt nachylenia
25o/30o/35o

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

lub montaż na stopach 
fundamentowych

Cechy Normy

Profile

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

konstrukcja pod większość modułów
zabezpieczenie antykorozyjne 
15 lat gwarancji na powłokę 
25 lat gwarancji na konstrukcję

N2V

konstrukcja pod większość modułów
zabezpieczenie antykorozyjne 
15 lat gwarancji na powłokę
25 lat gwarancji na konstrukcję

KONSTRUKCJA STALOWA 
STANDARDOWA

orientacja modułów
pion

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/60/100/60/20 x 2,5mm
płatwie
Z 20/50/100/50/20 x 1,5mm

liczba rzędów
3

kąt nachylenia
25o/30o

Cechy Normy

Profile

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

zastrzał
--

rygiel
C 20/50/100/50/20 x 2,0mm 

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

lub montaż na stopach 
fundamentowych

N3V
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orientacja modułów
poziom

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/60/100/60/20 x 2,5mm
płatwie
Z 15/40/60/40/15 x 1,5mm

liczba rzędów
3

kąt nachylenia
30o

(25o/35o na indywidualne 
zamówienie)

Cechy Normy

Profile

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

zastrzał
--

rygiel
Z 20/50/100/50/20 x 2,0mm

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

lub montaż na stopach 
fundamentowych

konstrukcja pod większość modułów
zabezpieczenie antykorozyjne 
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
25 lat gwarancji na konstrukcję

N3H
kąt nachylenia

30o

(25o/35o na indywidualne 
zamówienie)

orientacja modułów
poziom

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/60/100/60/20 x 2,5mm

zastrzał
--

płatwie
Z 15/40/60/40/15 x 1,5mm

rygiel
Z 20/50/100/50/20 x 2,0mm

liczba rzędów
4

Cechy Normy

Profile

PN-EN 1090-2 , PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

lub montaż na stopach 
fundamentowych

konstrukcja pod większość modułów
zabezpieczenie antykorozyjne 
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
25 lat gwarancji na konstrukcję

N4HKONSTRUKCJA STALOWA 
STANDARDOWA

KONSTRUKCJA STALOWA 
STANDARDOWA



www.rollform.plbiuro@rollform.pl(42) 211 35 87

KONSTRUKCJA STALOWA 
INDYWIDUALNA

KONSTRUKCJA STALOWA 
INDYWIDUALNA

orientacja modułów
poziom

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/60/100/60/20 x 2,5mm

zastrzał
U 40/60/40 x 2,0mm

płatwie
C 20/60/100/60/20 x 1,5mm

rygiel
U 65/65/100 x 2,0mm

liczba rzędów
2

kąt nachylenia
25o/30o/35o

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

Cechy Normy

Profile

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk lub 
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
25 lat gwarancji na konstrukcję

T2H
orientacja modułów

poziom

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/60/100/60/20 x 2,5mm
płatwie
C 20/60/100/60/20 x 1,5mm

liczba rzędów
5

kąt nachylenia
25o/30o

Cechy Normy

Profile

konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk lub 
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
25 lat gwarancji na konstrukcję

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

zastrzał
U 40/60/40 x 1,5 mm

rygiel
C 20/50/100/50/20 x 2,0mm

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

lub montaż na stopach 
fundamentowych

N5H
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KONSTRUKCJA STALOWA
INDYWIDUALNA

BIFACJAL
N2V - BF

orientacja modułów
pion

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/50/100/50/20 x 2,5mm

zastrzał
--

płatwie
C 20/60/80/60/20 x 1,5mm 

rygiel
C 20/50/100/50/20 x 2,0mm

liczba rzędów
2

kąt nachylenia
25o/30o/35o

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

Cechy Normy

Profile

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk lub 
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
25 lat gwarancji na konstrukcję

orientacja modułów
poziom

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/50/100/50/20 x 2,5mm

zastrzał
U 40/60/40x1,5 mm

płatwie
C 20/60/80/60/20 x 1,5mm

rygiel
C 20/50/100/50/20 x 2,5mm

liczba rzędów
3/4/5

kąt nachylenia
25o/30o/35o

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

Cechy Normy

Profile

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk lub 
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
25 lat gwarancji na konstrukcję

N3H/N4H/N5H - BFKONSTRUKCJA STALOWA 
INDYWIDUALNA
BIFACJAL



Konstrukcja na stopach
ZdjeciaDN2V

orientacja modułów
pion

klema ALU 
srebrna lub czarna

elementy złączne
A2-70

słup
C 20/60/100/60/20 x 2,5mm

zastrzał
--

płatwie
Z 20/50/100/50/20 x 1,5mm 

rygiel
C 20/60/100/60/20 x 2,5mm

liczba rzędów
2

kąt nachylenia
10o/25o

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy

Cechy Normy

Profile

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

konstrukcja pod każdy wymiar modułów
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk lub 
15 lat gwarancji na powłokę Magnelis
25 lat gwarancji na konstrukcję

KONSTRUKCJA STALOWA
INDYWIDUALNA

DUO / WSCHÓD - ZACHÓD
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Cechy Normy
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk lub 
2 lata gwarancji na powłokę ocynk
15 lata gwarancji na powłokę Magnelis
25 lat gwarancji na konstrukcję
rozstaw podpór do 5,2 m

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

możliwość zainstalowania większości modułów fotowoltaicznych 
wykorzystanie powierzchni parkingowych do wytwarzania energii elektrycznej
szybki i ekonomiczny czas montażu
możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska parkingowe
dostosowanie konstrukcji i wyglądu wiaty do indywidualnych wymagań klienta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi
odbojnik na indywidualne zamówienie [opcja]

Wiaty fotowoltaiczne

CARPORT - ECO
• kąt nachylenia 10o/15o

• możliwość pokrycia  
blachą trapezową (opcja)

• dowolna ilość stanowisk
• zamówienie indywidualne

Realizujemy indywidualne koncepcje klientów. 

Cechy Normy
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk 
2 lata gwarancji na powłokę
25 lat gwarancji na konstrukcję
rozstaw podpór do 5,2m

PN-EN 10162, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

• kąt nachylenia 10o

• możliwość pokrycia  
blachą trapezową (opcja)

• dowolna ilość stanowisk
• zamówienie indywidualne

możliwość zainstalowania większości modułów fotowoltaicznych 
wykorzystanie powierzchni parkingowych do wytwarzania energii elektrycznej
szybki i ekonomiczny czas montażu
możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska parkingowe
dostosowanie konstrukcji i wyglądu wiaty do indywidualnych wymagań klienta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi
odbojnik na indywidualne zamówienie [opcja]

Wiaty fotowoltaiczne

Realizujemy indywidualne koncepcje klientów. 

CARPORT - V
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Cechy Normy
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk 
2 lata gwarancji na powłokę 
25 lat gwarancji na konstrukcję
rozstaw podpór do 5,2m

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

możliwość zainstalowania większości modułów fotowoltaicznych 
wykorzystanie powierzchni parkingowych do wytwarzania energii elektrycznej
możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska parkingowe
dostosowanie konstrukcji i wyglądu wiaty do indywidualnych wymagań klienta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi
odbojnik na indywidualne zamówienie [opcja]

Wiaty fotowoltaiczne

Realizujemy indywidualne koncepcje klientów. 

WIATA PRZEMYSŁOWA - L
• kąt nachylenia 5o/10o

• możliwość pokrycia  
blachą trapezową (opcja)

• dowolna ilość stanowisk
• zamówienie indywidualne
• 

Realizujemy indywidualne koncepcje klientów. 

Cechy Normy
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk 
2 lata gwarancji na powłokę
25 lat gwarancji na konstrukcję
rozstaw podpór do 5,2m

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

możliwość zainstalowania większości modułów fotowoltaicznych 
wykorzystanie powierzchni parkingowych do wytwarzania energii elektrycznej
możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska parkingowe
dostosowanie konstrukcji i wyglądu wiaty do indywidualnych wymagań klienta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Wiaty fotowoltaiczne

WIATA PRZEMYSŁOWA - T
• kąt nachylenia 10o/15o

• możliwość pokrycia  
blachą trapezową (opcja)

• dowolna ilość stanowisk
• zamówienie indywidualne
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TIRPORT

Normy
PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

możliwość zainstalowania większości modułów fotowoltaicznych 
wykorzystanie powierzchni parkingowych do wytwarzania energii elektrycznej
szybki i ekonomiczny czas montażu
możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska parkingowe
dostosowanie konstrukcji i wyglądu wiaty do indywidualnych wymagań klienta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Wiaty fotowoltaiczne

WIATA EKONOMICZNA
• kąt nachylenia 10o/15o

• możliwość pokrycia  
blachą trapezową (opcja)

• dowolna ilość stanowisk
• zamówienie indywidualne

Cechy
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk lub 
2 lata gwarancji na powłokę ocynk
15 lata gwarancji na powłokę Magnelis
25 lat gwarancji na konstrukcję
rozstaw podpór do 4m

Cechy Normy
zabezpieczenie antykorozyjne ocynk 
2 lata gwarancji na powłokę 
25 lat gwarancji na konstrukcję
rozstaw podpór do 5,2m

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

możliwość zainstalowania większości modułów fotowoltaicznych 
wykorzystanie powierzchni parkingowych do wytwarzania energii elektrycznej
możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska parkingowe
dostosowanie konstrukcji i wyglądu wiaty do indywidualnych wymagań klienta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi
odbojnik na indywidualne zamówienie [opcja]

Wiaty fotowoltaiczne

Realizujemy indywidualne koncepcje klientów. 

• kąt nachylenia 5o/10o

• możliwość pokrycia  
blachą trapezową (opcja)

• dowolna ilość stanowisk
• zamówienie indywidualne
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Kafar ręczny
Idealnie sprawdza się do wbijania lekkich 
konstrukcji. Zawór na wężach zapewnia 
dodatkowy zasięg. Umożliwia współpracę  
z prawie każdym wyjściem hydraulicznym.

Kafar gąsienicowy
Zaprojektowanydo wbijania dużej ilosci słupów. 
Precyzyjny, dokładny niezastąpiony na każdej 
farmie fotowoltaicznej. 

Blacha trapezowa
jest pokryciem dachowym produkowanym 
z blachy stalowej o grubości 0,50/1,25mm.  
Zastosowanie takiego przykrycia gwarantuje 
pełną szczelność niezależnie od upływających 
lat. Blacha Trapezowa może bez problemu 
wytrzymywać niekorzystne temperatury 
i warunki atmosferyczne. Moduły PV 
mocowane są na mostkach trapezowych, 
które zapewniają łatwy i pewny montaż, 
a także zapewniają cyrkulacje powietrza 
między blachą a modułem. Ważną zaletą 
blachy trapezowej jest jej pozytywne 
odziaływanie na konstrukcje, bowiem blacha 
stęża połać dachową i usztywnia płatwie.  

System ECOMAR
jest innowacyjnym rozwiązaniem, który może 
zastąpić tradycyjne uszczelnienie. Składa 
się głównie z aluminiowych szyn, w których 
mocowane są moduły. Między modułami 
stosuje się uszczelkę w celu poprawienia 
szczelności. Jest to rozwiązanie ekonomiczne, 
estetyczne i praktyczne. Największą zaletą 
systemu ECOMAR jest jednoczesne mocowanie 
modułów z uszczelnieniem połaci dachowej.  

W zależności od potrzeb oferujemy usługę wypożyczenia kafara ręcznego do samodzielnego wbicia 
słupów lub usługę kafarownia/wbijania słupów kafarem gąsienicowym przez nasz wykwalifikowany 
personel.

KAFAROWANIESYSTEMY USZCZELNIAJĄCE

1MW - N3H



SZUKASZ SOLIDNEJ KONSTRUKCJI?
Wejdź na naszą stronę lub zadzwoń

www.rol lform.pl
TEL.  (42) 211 35 87 

Jarosław Czosnyka 
REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY

+48 511 450 870       
j .czosnyka@rol l form.pl 

OBSZAR 4

Michał Rawick i 
REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY

+48 690 111  553      
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Arkadiusz Wasielewski
REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY

+48 518 455 226  
a.wasielewski@rol l form.pl
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Tomasz Grajl ich
DYREKTOR SPRZEDAŻY I  MARKETINGU

+48 727 926 491   
t .graj l ich@rol l form.pl
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