
UCHWYT BALA PRZECIWŚNIEGOWEGO “D” - INSTRUKCJA MONTAŻU
UNIVERSAL SNOW BALK GRIP - “D” TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Prace rozpoczynamy od demontaży części dachówek – występu-
jących w miejscu planowanego umieszczenia zestawu ochrony 
przeciwśniegowej.

Begin work with removing the tiles where the snow protection 
set is going to be placed.

Tiles that are located below the holder need to have the colliding 
part of their upper lock removed (applicable to ceramic tiles). In 
tiles laid directly on the holders fixed there should be cut out the 
lower lock part that collides with the holder (applicable to con-
crete and ceramic tiles).

W przypadku uchwytów D nie ma konieczności przykręcania do-
datkowej łaty montażowej. Uchwyt D należy zahaczyć za tą samą 
łatę, na której opiera się dachówka oraz przykręcić za pomocą za 
pomocą wkrętów Ø8 mm. 

In case of D type holders it is not necessary to screw in an addi-
tional installation batten. The D type handle is to be hooked on 
the same installation batten, on which the roof tile is based, and 
fixed using 8 mm screws.
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Po przymocowaniu wymaganej ilości uchwytów D należy zamon-
tować bal przeciwśniegowy. Ostatnim etapem jest sprawdzenie 
poprawności wykonanego montażu, a w szczególności stabilności 
wszystkich połączeń mechanicznych. 

After fixing the required number of D type holders there should 
be installed the balk fence. The last stage consists in checking the 
correctness of the installation carried out, particularly the stabili-
ty of all the mechanical connections.
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W dachówkach znajdujących się 
pod uchwytem należy wyciąć 
kolidującą część górnego zamka 
(dot. dachówek ceramicznych). 
W dachówkach układanych bez-
pośrednio na zamocowanych 
uchwytach, należy wyciąć koli-
dującą z uchwytem część dolne-
go zamka (dot. dachówek beto-
nowych i ceramicznych).

Uwaga!
Rozstaw uchwytów jest uzależniony od strefy obciążenia 
śniegiem (maks co 40 cm. – w IV i V strefie oraz maks. co 
60 cm – w I, II, III strefie). Ilość uchwytów należy dostoso-
wać do własnych potrzeb (do długości okapu).

Caution!
The spacing between holders depends on the snow load 
zone (max. every 40 cm – in 4th and 5th zone, and max. 
every 60 cm – in 1st, 2nd and 3rd zone). The number of 
holders should be adjusted to one’s own needs (to length 
of eaves).
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