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Po prostu lepiej

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Firma Big Foot 
Systems nie ponosi odpowiedzialności za stan dachu, 
na którym używany jest nasz sprzęt. Obowiązkiem 
klienta jest upewnić się, że podłoże, na którym sprzęt Big 
Foot Systems jest montowany, jest w stanie wytrzymać 
wskazaną masę i podane obciążenia punktowe.

Wszystkie produkty Big Foot Systems należy montować 
zgodnie z gwarancjami i zaleceniami producenta dachu. 
Producent membran PCW powinien dostarczyć informacje 
na temat ich podatności na migrację plastyfikatorów, a 
klient powinien stosować się do właściwych zaleceń, aby 
nie unieważnić gwarancji na dach.

Królewski Instytut Architektów Brytyjskich (ang. Royal Institute of British Architects, RIBA) zachęca, 
aby dążyć do doskonałości projektu, stosowania dobrych praktyk oraz organizacji szkoleń i kampanii 
architektonicznych na temat istotnych kwestii, jak np. standardy projektowania i zrównoważony rozwój.

W miarę możliwości firma Big Foot Systems z przyjemnością stosuje rozwiązania ekologiczne.
Są one oznaczone symbolem zielonej stopy.

Firma Big Foot Systems została nagrodzona certyfikatem ISO 9001. 
Firma Big Foot Systems została nagrodzona certyfikatem ISO 14001. 
Kopie certyfikatów są dostępne na prośbę.

w w w . b i g f o o t s u p p o r t . c o m

Systemy wsporników do instalacji
i urzadzenń dachowych
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W Big Foot Systems jesteśmy dumni z wysokiej jakości naszych produktów, 
profesjonalnego wsparcia technicznego, rozległej wiedzy na temat zastosowań  
i bogatego doświadczenia.  

Swoją działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku od wprowadzenia na rynek kompletnej 
gamy ekologicznych, niepenetrujących, łatwych w użyciu i ekonomicznych podpórek i 
wsporników do kanałów wentylacyjnych, kanałów kablowych oraz instalacji rurowych. 
Wkrótce potem pojawiły się proste ramy do montażu skraplaczy, stanowiące alternatywę 
dla tradycyjnych konstrukcji drewnianych, stalowych i betonowych.

Na fali sukcesu naszych uniwersalnych produktów lekkich do oferty dodaliśmy stalowe 
ramy do montażu większych oraz cięższych urządzeń i instalacji dachowych, jak np. 
sprzętu chłodzącego czy centrali wentylacyjnych. 

Wraz z rozwojem rynku wprowadziliśmy do oferty także ramy do paneli słonecznych i 
platformy dostępowe na potrzeby przemieszczania się po dachu i przeprowadzania  
prac konserwacyjnych. 

Celem Big Foot Systems wciąż jest oferowanie łatwych w montażu wsporników do 
instalacji i urządzeń dachowych. Nasza oferta produktów pozwala na tworzenie szybkich 
i łatwych w montażu, bezpiecznych i wszechstronnych wsporników do dachowego 
sprzętu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego, paneli słonecznych oraz platform dostępu. 
Firma Big Foot Systems wyznacza standardy w zakresie instalacji, spełniając jednocześnie 
wymagania architektów, konsultantów, inżynierów i wykonawców. Wszystkie produkty 
Big Foot dostarczane są w opakowaniu dla ułatwienia przeładunku oraz dostępne są w 
wielu krajach dzięki sieci autoryzowanych dystrybutorów.

Big Foot Systems – po prostu lepiej.

Po prostu lepiej
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Systemy wysoko-
obciążeniowe

HD Cube

Systemy wysokoob-
ciążeniowe

HD Beam

Instalacja rur, 
przewodów i kabli

Swan Neck

Systemy wysoko-
obciążeniowe

Instalacja rur, 
przewodów i kabli

Fix-it Foot

Bezpieczny 
dostęp

Rapid 
Walkway

Bezpieczny dostęp

Custom  
Access

Instalacja rur, 
przewodów i kabli

H Frame

Ramy 
niskoobciążeniowe

VRV/VRF  
Frames

Systemy wysoko-
obciążeniowe

HD Beam

Instalacja rur, 
przewodów i kabli

Multi Foot

Custom  
Framework

Wsporniki 
niskoobciążeniowe

Splits  
Modular Frames

Gdy główne urządzenia znajdują się na 
dachu, zwykle trzeba także doprowadzić 
do nich właściwe rury, kable i przewody. 
Kanały powietrzne, rury i drabinki lub kanały 
kablowe można zamontować na szeregu 
różnych produktów pomocniczych z naszego 
działu Instalacja rur, przewodów i kabli.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

■ Rury
■ Ciągi kanałów wentylacyjnych
■ Drabinki kablowe
■ Kanały kablowe
■ Modułowe rozwiązania do zarządzania 

kablami
■ Wentylatory nadmuchowe i wyciągi
■ Tłumiki
■ Filtry

ZALETY I KORZYŚCI

■ Szybki i tani montaż
■ Konstrukcja produktu minimalizuje  

ryzyko uszkodzenia warstwy 
wykończeniowej dachu

■ Atrakcyjny wygląd
■ Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały  

z odzysku

Na serię Bezpieczny dostęp firmy Big Foot 
Systems składają się niskie, standardowe, 
modułowe pomosty montowane na 
niepenetrujących kauczukowych stopach, 
jak również produkowane na zamówienie 
rozwiązania, wymagające konsultacji oraz 
szczegółowych ofert i analiz miejsca montażu.  
Na podstawie szczegółowych schematów 
technicznych Big Foot Systems powstają 
zwarte, ekonomicznie skonstruowane 
produkty do bezpiecznego dostępu, 
które są dostosowane do istniejących lub 
planowanych instalacji i urządzeń dachowych 
(zgodnie z obowiązującymi normami 
bezpieczeństwa). 

TYPOWE ZASTOSOWANIA

■ Konserwacja instalacji i urządzeń
■ Inspekcja instalacji i urządzeń
■ Łatwy dostęp do dachu
■ Wyjścia awaryjne

ZALETY I KORZYŚCI

■ Szybki i łatwy montaż na miejscu
■ Płaskie opakowanie dla ułatwienia 

transportu
■ Zgodność z przepisami BHP
■ Opcjonalna, poparta certyfikatem 

niezależna gwarancja
■ Możliwość opracowania indywidualnego 

rozwiązania

Instalacja rur, 
przewodów i kabli

Ramy 
niskoobciążeniowe

Systemy 
wysokoobciążeniowe

Ramy do paneli 
słonecznych Bezpieczny dostęp

Produkty wysokoobciążeniowe Big Foot 
Systems to wytrzymała, ale ekonomiczna 
alternatywa dla wytwarzanych na miejscu 
konstrukcji betonowych. Ich cechą 
charakterystyczną jest dobry rozkład 
obciążenia i brak penetracji. Dzięki prostemu 
montażowi i łatwemu ustawianiu ramy 
HD Cube i HD Beam to wygodne w użyciu 
rozwiązanie na potrzeby standardowych 
projektów. Natomiast projekty z serii Custom 
doskonale sprawdzają się przy większych 
instalacjach lub urządzeniach.   

TYPOWE ZASTOSOWANIA

■ Agregaty wody lodowej
■ Pomieszczenia instalacyjne
■ Centrale wentylacyjne
■ Generatory
■ Urządzenia o obudowie zwartej
■ Ciężkie rury i konstrukcje stalowe 
■ Kable opancerzone

ZALETY I KORZYŚCI

■ Opcjonalna, poparta certyfikatem 
niezależna gwarancja

■ Usługa projektowania CAD
■ Analiza elementów skończonych (FEA) 
■ Możliwość analizy obciążeń generowanych 

przez wiatr
■ Szybki i tani montaż na miejscu
■ Prefabrykowane elementy zapewniające 

spójność i przewidywalność instalacji
■ Duża wszechstronność konstrukcji 

stworzonej na potrzeby projektu

Ramy na panele słoneczne Big Foot Systems 
są wszechstronne, wytrzymałe i szybkie  
w montażu. Dostępne w różnych rozmiarach 
oraz w wersjach o różnych kątach nachylenia 
i wysokościach, ramy do paneli słonecznych 
można dopasować do niemal każdej  
instalacji dla dowolnej liczby paneli.  
Możliwe jest także przeprowadzenie analizy 
wiatru i ocena balastu.  

TYPOWE ZASTOSOWANIA

■ Panele fotowoltaiczne
■ Panele termiczne

ZALETY I KORZYŚCI

■ Montaż paneli słonecznych w układzie 
pionowym lub poziomym

■ Uniwersalna, modułowa rama dostępna w 
różnych rozmiarach

■ Możliwość opracowania zaleceń w 
kwestii balastu oraz raportu na temat 
charakterystyki wiatru w oparciu o 
obliczeniową mechanikę płynów (CFD)

■ Opcjonalna, poparta certyfikatem 
niezależna gwarancja 

Niskoobciążeniowe ramy Big Foot Systems są 
dostępne w wersjach zarówno standardowych, 
jak i indywidualnie projektowanych. Służą do 
montażu klimatyzatorów i niewielkich centrali 
wentylacyjnych. Dostarczane na miejsce  
w opakowaniu, ramy i nogi można w łatwy 
sposób przenosić. Ponieważ lista producentów 
sprzętu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego 
wciąż rośnie, wymiary naszych ram można 
dopasować na etapie projektowania zarówno 
pod względem wysokości, jak i powierzchni. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA

■ Układy klimatyzacje (splity i VRF/VRV)
■ Centrale wentylacyjne
■ Pompy ciepła
■ Sprężarki
■ Wentylatory nadmuchowe i wyciągi
■ Tłumiki
■ Filtry

ZALETY I KORZYŚCI

■ Standardowe ramy dostarczane  
w opakowaniu

■ Ekonomiczne ramy montażowe  
z prefabrykowanych elementów

■ Wszechstronne ramy modułowe
■ Szybki montaż, wytrzymałość i 

bezpieczeństwo

Bezpieczny dostęp

Step Over

Ramy do paneli 
słonecznych

Fix-it 
Frame

Systemy podpórek niepenetrujących do instalacji i urządzeń dachowych

Oferta produktów Big Foot Systems

07
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Poniższa tabela pozwala znaleźć produkt doskonale pasujący do zastosowania

Selektor produktów Big Foot
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Kosz kablowy ≤ 150 mm

Kanał kablowy ≤ 300 mm

Kanały kablowe, szer. 450 mm i 600 mm

Kanały kablowe, szer. 750 mm i 900 mm

*Drabinka Kablowa, szer. ≤ 450 mm

*Drabinka Kablowa, szer. ≤ 600 mm

*Szyny zbiorcze

Niewielki kanał wentylacyjny,  
szer. < 300 mm

Większe kanały wentylacyjne

*Tłumiki

Rury przepływowe i powrotne, śr.  
> 40 mm ≤ 65 mm

Rury przepływowe i powrotne, śr.  
> 65 mm ≤ 100 mm

Rury przepływowe i powrotne, śr. 
> 100 mm ≤ 150 mm

Wsporniki wysokie

*Więcej niż jeden ciąg rur

Rury o średnicach większych niż podane
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Instalacja rur,  
przewodów i kabli

Ramy niskoobcią-
żeniowe

Ramy do paneli 
słonecznych Bezpieczny dostępSystemy 

wysokoobciążeniowe
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1-2 splity ukł. klimatyzacji < 175 kg każdy

3-4 splity ukł. klimatyzacji < 175 kg każdy

5-6 splitów ukł. klimatyzacji < 175 kg każdy

1 jednostka VRV/VRF**

2 jednostki VRV/VRF**

3 jednostki VRV/VRF**

4+ jednostki klimatyzacji lub VRV/VRH

Wyciągi

Wentylatory nadmuchowe

Większe skraplacze

Skraplacze chłodzone powietrzem

Centrale wentylacyjne

Agregaty wody lodowej

Kotłownie

Pomieszczenia instalacyjne

Wsporniki niskie

Wsporniki wysokie

Dachy wielopoziomowe

Regulowane nogi

3 panele – 10°, 20° i 30°

4 panele – 10°, 20° i 30

5 paneli – 10°, 20° i 30°

Wysokość prześwitu < 155 mm

Wysokość prześwitu > 155 ≤ 1000 mm

Wysokość prześwitu > 1000 mm

Platformy o szer. 600 mm

Platformy o szer. 1000 mm

Niskie dostępy / wyjścia pożarowe

Większe platformy / dodatkowe stopnie

Drabiny pionowe mocowane na stałe

Drabiny zejściowe
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* Zależnie od masy
** Na podstawie typowego szkieletu 990 x 760 mm
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Niepenetrujące wsporniki do instalacji rurowych, przewodów wentylacyjnych oraz drabinek i kanałów kablowych

Big Foot H Frame Sets

Ramy H Frame Set to szybkie w montażu, wszechstronne i ekonomiczne wsporniki dla 
instalacji rurowych, przewodów wentylacyjnych, drabinek i kanałów kablowych oraz 
ich dowolnej kombinacji. W drążki należy zaopatrzyć się samemu, co obniża koszty i 
zwiększa uniwersalność instalacji przewodów wentylacyjnych i rur. Przyczynia się do 
tego także montaż ram na miejscu.

W większości przypadków wystarczą wsporniki ze stopami 305 mm, ale na potrzeby 
sytuacji, gdy niezbędny jest rozkład obciążenia na większej powierzchni, dostępne są 
także ramy H Frame ze stopami 450 i 600 mm.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU WŁÓKNINA NA STOPY 450 ANGLED MATS

Plastikowe stopy x 2
Zalecana w przypadku 
powierzchni dachowych 
pokrytych membraną  
z PCW w celu zapobiegania 
migracji polimerów

Na potrzeby dachów 
spadzistych dostępne są 
również maty kauczukowe 
o kącie 2,5° i 5°

Kauczukowe maty x 2

Wkładka x 2

Wsporniki i osprzęt x 2

Instrukcja montażu x 1

UWAGA: Drążki NIE są częścią zestawu

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU WŁÓKNINA NA STOPY 305 ANGLED MATS

Stopy ze zintegrowaną 
matą x 2

Zalecana w przypadku 
powierzchni dachowych 
pokrytych membraną  
z PCW w celu zapobiegania 
migracji polimerów

Na potrzeby dachów 
spadzistych dostępne są 
również maty kauczukowe 
o kącie 2,5° i 5°

Wsporniki i osprzęt x 4

Instrukcja montażu x 1

UWAGA: Drążki NIE są częścią zestawu

H Frame Set 305mm

H Frame Set 450 mm i 600 mm

■	 Uniwersalne
■	 Łatwy i szybki montaż

■	 Doskonały rozkład obciążeń

■	 Zgodny z większością 
standardowych podzespołów

■	 Zestaw zawiera wymienne 
kauczukowe maty 
zapewniające optymalną 
ochronę dachu

■	 Dostarczane w opakowaniu

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 305mm 305 mm, 5 szt.

Nr części: B6088 B9645

Rozmiar stopy (mm) 305 305

Zalec. obciążenie  
ramy (kg)

300 300

Masa produktu 
zapakowanego (kg)

6.75 34

■	 Uniwersalne
■	 Łatwy i szybki montaż

■	 Doskonały rozkład obciążeń

■	 Zgodny z większością 
standardowych podzespołów

■	 Możliwość montażu drążków 
w 3 rozmiarach – jedna stopa 
dla wszystkich

■	 Zestaw zawiera kauczukowe 
maty zapewniające 
optymalną ochronę dachu

■	 Dostarczane w opakowaniu

WYMIENNE DRĄŻKI

Drążek o wymiarach  
21 x 41 x 1,5 mm

Europejski drążek o wymiarach 
40 x 38 x 1,9 mm

Drążek o wymiarach  
41 x 41 x 1,5 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 450mm 600mm

Nr części: B6089 B9222

Rozmiar stopy (mm) 450 600

Zalec. obciążenie  
ramy (kg)

500 500

Masa produktu  
zapakowanego (kg)

13.35 23.10

WKŁADKA NA DRĄŻEK

Drążek o wymiarach 41 x 41 x 1,5 mm

11

NOWOŚĆ
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Niepenetrujące wsporniki do instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz kanałów kablowych

Big Foot Multi Foot

Podpory Multi Foot służą do wielorakich zastosowań – do montażu kanałów 
wentylacyjnych, instalacji rurowych, kanałów kablowych lub ich kombinacji.

Te uniwersalne i ekonomiczne jednoczęściowe wsporniki są dostępne w dwóch 
rozmiarach z opcjonalnymi kauczukowymi matami lub w nowej wersji ze  
zintegrowaną matą.

NOWOŚĆ

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 400 mm, 4 szt. 600 mm, 3 szt.

Nr części: B9640 B9655

Wysokość (mm) 80 80

Szerokość (mm) 180 220

Długość (mm) 400 600

Maks. obciążenie  
na stopę (kg)

259 474

Masa produktu  
zapakowanego (kg)

6.8 7.5

UWAGA: Wsporniki Multi Foot są dostarczane BEZ złączy lub osprzętu.

Zestaw Multi Foot z elementami oddzielnymi
INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 400mm 600mm 400 mm, mata 600 mm, mata

Nr części: B6357 B6359 B6358 B6360

Wysokość (mm) 95 95 10 10

Szerokość (mm) 180 220 185 225

Długość (mm) 400 600 405 605

Maks. obciążenie  
na stopę (kg)

259 474 - -

Masa produktu 
zapakowanego (kg)

1.7 2.8 2.5 4.5

UWAGA: Wsporniki Multi Foot są dostarczane BEZ złączy lub osprzętu.

■	 Uniwersalne

■	 Łatwy i szybki montaż

■	 Możliwy montaż drążka 41 mm

■	 Zgodny z większością 
standardowych podzespołów

■	 Sztywne, nylonowe stopy

■	 Opcjonalne kauczukowe maty 
zapewniające optymalną 
ochronę dachu

■	 Uniwersalne

■	 Łatwy i szybki montaż

■	 Zgodny z drążkami  
w różnych rozmiarach

■	 Zgodny z większością 
standardowych podzespołów

■	 Sztywne, nylonowe stopy

■	 Zestaw zawiera kauczukowe 
maty zapewniające 
optymalną ochronę dachu

■	 Dostarczane w opakowaniu

ZASTOSOWANIA WSPORNIKÓW MULTI FOOT

Kanał Drążek Pręt gwintowany

Kanał Drążek Pręt gwintowany

ZASTOSOWANIA WSPORNIKÓW MULTI FOOT

13

Zestaw Multi Foot ze zintegrowanań matań
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Niepenetrujące wsporniki do instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz kanałów kablowych

Big Foot Fix-it Foot

Dostępne w siedmiu rozmiarach stopy Fix-it Foot marki Big Foot to proste i  
schludne wsporniki. W górnej części znajduje się wklęsła szyna aluminiowa o wymiarach 
40 x 20 mm, która bardzo ułatwia montaż. Doskonale sprawdzają się w przypadku 
instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych i ciągów kabli.

Stopy Fix-it Foot są wykonane z wytrzymałego kauczuku z odzysku, dzięki któremu 
wykazują one bardzo dobre właściwości antywibracyjne i są nie tylko ekonomiczne, ale 
również ekologiczne.

Fix-it Foot

Fix-it Foot Mini Split Kit

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 250 400 600 1000

Nr części: B6735 B6736 B6737 B9096

Wysokość (mm) 95 95 95 95

Szerokość (mm) 180 180 180 180

Długość (mm) 250 400 600 1000

Maks. obciążenie  
na stopę (kg)

82 128 224 295

Masa produktu 
zapakowanego (kg)

2.4 3.6 7.5 9.3

Model 250, niski 400, niski 500, niski WŁÓKNINA NA STOPY

Nr części: B9043 B9045 B9368
Zalecana w przypad-

ku powierzchni da-

chowych pokrytych 

membraną z PCV w 

celu zapobiegania 

migracji polimerów

Wysokość (mm) 50 50 50

Szerokość (mm) 130 130 130

Długość (mm) 250 400 500

Maks. obciążenie  
na stopę (kg)

82 128 134

Masa produktu 
zapakowanego (kg)

1.2 2.5 4.6

UWAGA: Wsporniki Fix-it Foot są dostarczane BEZ złączy lub osprzętu.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU WŁÓKNINA NA STOPY

Kauczukowe stopy x 2
Zalecana w przypadku powierzchni 
dachowych pokrytych membraną  
z PCW w celu zapobiegania migracji 
polimerów

Zestaw montażowy x 2

■	 Stabilizowany nadfioletem, 
wytrzymały kauczuk z odzysku

■	 Tłumiący drgania

■	 Odporny na korozję kanał 
aluminiowy

■		Zgodny z większością 
standardowych podzespołów

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 600mm 1000mm

Nr części: B9284 B9530

Wysokość (mm) 95 95

Szerokość (mm) 180 180

Długość (mm) 600 1000

Maks. obciążenie  
na zestaw (kg)

448 590

Masa produktu 
zapakowanego (kg)

10.10 18.25

■	 Zestaw w opakowaniu wraz  
z osprzętem

■	 Stabilizowany nadfioletem,  
wytrzymały kauczuk  
z odzysku

■	 Tłumiący drgania
■	 Odporny na korozję  

kanał aluminiowy
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Big Foot Ancillaries

Vibromats

Mounting Platforms

Swan Necks

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 305 mm, płaskie 305 mm, 2 ścianki 305 mm, 4 ścianki 450 mm, płaskie 450 mm, 2 ścianki 450 mm, 4 ścianki

Nr części: B9098 B9099 B9100 B9101 B91012 B9103

Powierzchnia 
użytkowa (mm)

126 x 126 114 x 126 114 x 114 126 x 126 114 x 126 114 x 114

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model
Kwadratowe,  
małe

Kwadratowe, 
średnie

Kwadratowe,  
duże

Prostokątne,  
małe

Prostokątne,  
małe 

Prostokątne,  
duże

Nr części: B9154 B9148 B9149 B9150 B9152 B9151

Wymiary otworu 
wylotowego (mm)

75 x 75 125 x 125 200 x 200 125 x 250 125 x 250 125 x 500

Liczba otw. wyl. 1 1 1 1 2 1

Wysokość (mm) 385 385 385 385 385 385

Zamontowane na wkładkach Big Foot platformy stanowią niezwykle 
uniwersalny system wsporników. Dostępne w wersji z płaską powierzchnią 
oraz 2 lub 4 ściankami, wyposażone są w montowaną centralnie 
gwintowaną wkładkę M10. Do wyboru stopy 305 lub 450 mm.

Wysokiej jakości, wykonywane na zamówienie przeciwkolana Swan Neck doskonale sprawdzają się w najdelikatniejszych 
miejscach dachu – punktach, w których trzeba go przebić w celu poprowadzenia ciągu rur lub przewodów. Duży kołnierz 
wokół podstawy przeciwkolana umożliwia szczelne połączenie z membraną pokrywającą dach. Płyta aluminiowa o grubości 
2 mm jest lekka i nie rdzewieje. Pełna osłona zabezpiecza przed deszczem, a zaokrąglone krawędzie otworu wylotowego 
chronią rury, izolację i kable.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model Mała płyta Duża płyta Zwykła płyta AV Strip

Nr części: B6491 B6282 B6416 B6024

Wysokość (mm) 30 30 45 15

Szerokość (mm) 150 500 500 75

Długość (mm) 600 1000 500 1000

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Podnóżki z platformą x 2

Stopa z tworz. sztuczn. x 2

Kauczukowa mata x 2

AV Pads
INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 51mm 76mm 101mm 152mm 305mm 457mm

Nr części: B6909 B6910 B6911 B6912 B6913 B6914

Wysokość (mm) 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2

Szerokość (mm) 51 76 101 152 305 457

Długość (mm) 51 76 101 152 305 457

Podobnie jak paski AV Strip, podkładki AV Pad zapewniają dodatkową izolację pomiędzy jednostką, a wspornikiem  
Big Foot, tłumiąc wibracje.

W sytuacjach, gdy nie trzeba montować pomostów, te wykonane ze skompresowanego kauczuku z odzysku maty, dostępne 
w 3 rozmiarach, można ułożyć bezpośrednio na dachu. Pozwala to wyraźne oznaczyć miejsca dostępne pracownikom 
oraz chroni membranę i powierzchnię dachu przed uszkodzeniami będącymi następstwem poruszania się po dachu lub 
stawiania urządzeń pomocniczych. Pasek AV Strip może posłużyć jako dodatkowa warstwa izolująca pomiędzy wspornikiem 
Big Foot, a danym urządzeniem. 

Płaski 2 ścianki 4 ścianki

AV Strip

17
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1 m / 2 urządzenia 2 m / 4 urządzenia 3 m / 6 urządzeń

Niepenetrujące ramy wspornikowe do minisplitów, niewielkich jednostek VRF, małych centrali wentylacyjnych i wyciągów

Big Foot Standard Frames

Standard Frames

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 1m 1m 2m 2m 3m 3m

Nr części: B9088 B9569 B9089 B9570 B9090 B9571

Wysokość (mm) 290-610 730-825 290-610 730-825 290-610 730-825

Szerokość (mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Długość (mm) 1000 1000 2000 2000 3000 3000

Masa (kg) 40 43 69 73 93 103

Maks. obciążenie (kg) 480 480 720 720 960 960

Duża nogaStandardowa noga
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DOSTĘPNE NOGI

Model Standardowa Długa śruba 
dwustronna Duża

Przekrój skrzynkowy (mm) 40 40 40

 Min. wysokość (mm) 290 290 730

Maks. wysokość (mm) 400 610 825

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kształtowniki końcowe o przekroju skrzynkowym 
i wymiarach 40 mm x 40 mm

Kształtowniki poprzeczne o dł. 1,2 m i przekroju  
40 mm x 40 mm

Zestawy nóg ze stopami 305 mm i zamocowanymi 
kauczukowymi matami

Zestawy zacisków

Instrukcja montażu

Standard Frame Variants

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model Rama  
modułowa, 1 m

Rama 
 modułowa, 2 m

Rama 
modułowa, 3 m

Nr części: B6075 B6077 B6078

Wysokość (mm) 290-400 290-400 290-400

Szerokość (mm) 1200 1200 1200

Długość (mm) 1000 2000 3000

Masa (kg) 40 69 93

Maks. obciążenie (kg) 480 720 960

Noga z długą śrubą 
dwustronną

■	 	Nogi o regulowanej 
wysokości

■	 	Stopy z kauczukowymi 
matami

■	  Rama o przekroju 
skrzynkowym 40 x 40 mm

■	 Dostarczane w opakowaniu  
z zaciskami

Seria standardowych produktów niskoobciążeniowych składa się z trzech 
standardowych, modułowych ram, dostępnych w wersjach 1 m, 2 m i 3 m.Taka 
charakterystyka elementów konstrukcyjnych zapewnia minimalne ugięcie poprzecznicy 
przy zachowaniu stabilności konstrukcji. W przeciwieństwie do słabszych produktów 
konkurencyjnych, wykonanych z niskiej jakości wstępnie galwanizowanych drążków, 
nasi wykwalifikowani inżynierowie i projektanci do stworzenia tej oferty produktów 
wykorzystali nasz niezwykle wymagający proces rozwoju produktu, obejmujący  
surowe testy.

Aby ułatwić dopasowanie właściwej ramy do konkretnych splitów lub jednostek VRF/
VRV danego producenta (lub ich kombinacji), firma Big Foot Systems  
stworzyła „Selektor ramy”.

Więcej informacji można uzyskać w dziale technicznym 
Big Foot Systems pod numerem telefonu +44 (0)1323 844 355.
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W ofercie  
rozwiązania  

dla produktów  
wszystkich czołowych 

producentów  
sprzętu VRV i VRF 

350/450 ANGLED MATS
Na potrzeby dachów 
spadzistych dostępne są 
również maty kauczukowe  
o kącie 2,5° i 5°
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Na potrzeby sytuacji, gdy nasza standardowa oferta nie spełnia unikalnych 
wymagań związanych ze współczesnymi dachami, firma Big Foot Systems 
oferuje usługę projektowania wsporników i rozwiązań na indywidualne 
zamówienie. Słaba konstrukcja dachu, ograniczona przestrzeń, przeszkody w 
postaci istniejących cokołów i instalacji lub układ piętrowy albo segmentowy 
jednostek to typowe czynniki ograniczające, które decydują  
o potrzebie stworzenia indywidualnego projektu.

Dzięki naszym utalentowanym inżynierom, wykorzystującym 
najnowocześniejsze programy na rynku, w tym pakiety do projektowania 
CAD 3D oraz systemy do analiz elementów skończonych (ang. Finite Element 
Analysis) i obliczeniowej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid 
Dynamics, CFD) firmy ANSYS, jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej 
wymagającym wyzwaniom. Wszystkie projekty są również opatrzone gwarancją 
poprawności i optymalizacji projektu. Nasz zespół projektowy opracował także 
zestaw kalkulatorów do szybkiego analizowania zagadnień inżynieryjnych 
na potrzeby niezbędnych klientom analiz obciążenia wiatrem, ugięcia belek i 
rozkładu obciążenia. W połączeniu z naszą bogatą wiedzą na temat powłok i 
rozwiązań wodoodpornych oraz zabudowy dachów gwarantuje to każdorazowo 
ekonomiczne, bezpieczne i przemyślane rozwiązania.

Opracowywane na potrzeby projektów niepenetrujące ramy bazowe do klimatyzatorów i wentylatorów

Big Foot LD Custom Frames

n	 Optymalna konstrukcja

n	 Dostarczane w płaskim 
opakowaniu

n	 Dopasowane do potrzeb

INFORMACJE O PRODUKCIE

KĄTOWE MATY KAUCZUKOWE Przeznaczone do skośnych dachów maty o kącie 2,5° i 5°

REGULACJA WYSOKOŚCI NÓG
290-400mm: od podłoża do górnej części ramy (290-610 mm: opcja dla  
dachów schodkowych)

BEZSTOPNIOWA REGULACJA
Kształtowniki poprzeczne podtrzymujące skraplacze można swobodnie 
przesuwać wzdłuż kształtowników gładkich aż do właściwego położenia,  
a następnie zablokować w właściwym miejscu.

KLAMRY SKRAPLACZA
Ruchome klamry znajdują się po obu stronach kształtowników poprzecznych  
i wraz z zaciskaniem coraz mocniej blokują się na stopach urządzenia.

POŁOŻENIE NÓG I WSPORNIKA
Nogi i ich wsporniki znajdują się zwykle poza obwodem ramy, ale można 
umiejscowić je także wewnątrz, jeśli w przeciwnym wypadku będą stanowić 
przeszkodę lub będzie tego wymagało właściwe rozłożenie obciążenia.

WŁÓKNINA NA STOPY
Zalecana w przypadku powierzchni dachowych pokrytych membraną z PCV 
w celu zapobiegania migracji plastyfikatorów
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Dokumentacja wymagana 
do raportu technicznego 
W pewnych sytuacjach niezbędne jest 
przeprowadzenie studium wykonalności 
lub szczegółowej analizy, oceniającej, czy 
proponowane rozwiązanie odpowiada 
parametrom przedsięwzięcia.

Typowe przykłady takich dokumentów 
to np. analiza obciążenia generowanego 
przez wiatr, ugięcia kształtowników lub 
rozkładu masy. Są one sporządzane przez 
naszych wykwalifikowanych inżynierów 
i mogą zostać udostępnione w celu 
wyjaśnienia kwestii technicznych, zależnie 
od informacji dostarczonych przez klienta, 
wielkości projektu i jego wartości.

Możliwości techniczne oraz niezwykła wszechstronność produktów 
i rozwiązań Big Foot Systems pozwalają nam opracowywać ramy 
dopasowane do konkretnych potrzeb. Do tej pory nie spotkaliśmy się 
z sytuacją, w której nie byliśmy w stanie zaprojektować optymalnego 
rozwiązania.

Analiza elementów skończonych (FEA) 
FEA to niezwykle przydatne narzędzie do generowania numerycznych danych testowych z 
symulacji komputerowych. Podczas projektowania produktów Big Foot Systems nasi wykwa-
lifikowani inżynierowie wykorzystują je do sprawdzania odporności konstrukcji na zniszczenie 
w odniesieniu do ugięcia kształtowników. Dzięki temu możemy optymalizować konstrukcję 
i zastosowanie produktu. W ramach usługi tworzenia dokumentacji wymaganej do raportu 
technicznego możemy opracować pisemną analizę poszczególnych zagadnień technicznych. 
Zależy to od wielkości i złożoności przedsięwzięcia.

Obliczeniowa mechanika płynów (CFD)
CFD to niezwykle przydatne narzędzie, używane przez naszych inżynierów do dokładnego 
analizowania i interpretowania charakterystyki płynów w ramach komputerowej symulacji 
modelu. Typowym zastosowaniem tego narzędzia w Big Foot Systems jest analiza paneli 
słonecznych, centrali wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, instalacji w obudowie  
zwartej i generatorów w warunkach wysokich obciążeń generowanych przez wiatr. 
Dokonywane są pomiary dotyczące siły przewracania wiatru, siły przesuwania wiatru i siły 
nośnej wiatru, co pozwala na opracowanie zaleceń w kwestii konstrukcji i balastu oraz na 
zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa. W ramach usługi tworzenia dokumentacji 
wymaganej do raportu technicznego możemy opracować pisemną analizę poszczególnych 
zagadnień technicznych. Zależy to od wielkości i złożoności przedsięwzięcia.

W ofercie rozwiązania dla 
produktów wszystkich 

czołowych producentów
sprzętu VRV i VRF
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Opakowane, niepenetrujące ramy bazowe dla agregatów wody lodowej, centrali wentylacyjnych, instalacji o obudowie zwartej, generatorów, rur i 
elementów stalowych

Big Foot HD Beams

REGULACJA WYSOKOŚCI

Regulacja wysokości w zakresie od 300 mm do 360 mm. Stopy ram Big 
Foot można wymieniać, dzięki czemu klienci mogą dobierać wysokość 
i zajmowaną przestrzeń do potrzeb.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Noga x 2

Kauczukowe maty x 2

Kształtownik poprzeczny 
800 mm

x 1

Klamry belkowe x 2

Instrukcja montażu x 1

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Noga x 2

Kauczukowe maty x 2

Kształtownik poprzeczny 
800 mm

x 1

Klamry belkowe x 2

Instrukcja montażu x 1

Adjustable HD Beam

HD Beam
n	 Zestaw regulowanych 

klamer

n	 Produkt niepenetrujący o 
wysokiej obciążalności

n	 Utrzymuje ciężkie urządzenia 
i inne elementy ponad 
nawierzchnią, aby umożliwić 
długoterminową konserwację 
dachu

n	 Cynkowana ogniowo stal 
miękka

n	 Płaskie opakowanie dla 
wygody transportu

n	 Regulacja wysokości

n	 Produkt niepenetrujący o 
wysokiej obciążalności

n	 Utrzymuje ciężkie urządzenia 
i inne elementy ponad 
nawierzchnią, aby umożliwić 
długoterminową konserwację 
dachu

n	 Cynkowana ogniowo stal 
miękka

n	 Płaskie opakowanie dla 
wygody transportu

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 600HDB 450HDB

Nr części: B9373 B9423

Rozmiar stopy (mm) 600 450

Wysokość (mm) 300-360 300-360

Szerokość całkowita 
(mm)

642 486

Długość całkowita (mm) 1502 1346

Maks. obciążenie na HD 
Beam (kg)

1500 1000

Masa produktu zapa-
kowanego (kg)

37 35

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 600HDB 450HDB

Nr części: B9217 B9421

Rozmiar stopy (mm) 600 450

Wysokość (mm) 300 300

Szerokość całkowita 
(mm)

642 486

Długość całkowita (mm) 1392 1236

Maks. obciążenie na HD 
Beam (kg)

1500 1000

Masa produktu zapa-
kowanego (kg)

32 30

Wspornik HD Beam to lżejsza odmiana produktu HD Cube. Składa się on z 
profili wydrążonych o kwadratowym przekroju i wymiarach 50 x 50 x 30 mm, 
co zapewnia mniejsze ugięcie belek. Typowe zastosowania to montaż dużych i 
ciężkich urządzeń, ale doskonale sprawdzają się one także w przypadku ciężkich 
rur i innych instalacji. HD Beam stanowi wytrzymałe, ale elastyczne rozwiązanie 
w sytuacjach, gdy przestrzeń jest ograniczona lub gdy trzeba wspornik postawić 
dokładnie na ściągach dachowych. Wbudowane w obie nogi śruby dwustronne 
M24 pozwalają regulować wysokość, dzięki czemu instalację można ustawić w 
poziomie nawet na dachach o spadku do 5°. Dodatkowa regulacja zwykle nie 
jest potrzebna.  Pionowe nogi w połączeniu ze stopami 450 mm lub 600 mm i 
kauczukowymi matami zapewniają doskonały rozkład masy całej instalacji.

W przeciwieństwie do innych produktów, w przypadku zastosowania 

wsporników HD Beams dbamy o równomierny rozkład masy dzięki zastosowaniu 
odpowiedniej liczby modułów.

W ramach naszych usług i aby ułatwić tworzenie dokumentacji do raportów 
technicznych, nasze wyceny zawsze zawierają informację o równomiernym 
rozkładzie obciążenia lub obciążeniach punktowych (kN/m²) zgodnie z 
podanymi przez klienta lub założonymi parametrami dachu. Opcjonalny zestaw 
klamer szybkiego montażu gwarantuje sztywne ponowne połączenie z instalacją 
lub ramą dodatkową. 

Możliwości techniczne oraz bogata oferta produktów i rozwiązań Big Foot 
pozwalają nam opracowywać ramy dopasowane do konkretnych potrzeb. Do tej 
pory nie spotkaliśmy się z sytuacją, w której nie byliśmy w stanie zaoferować 
optymalnego rozwiązania.
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Niepenetrujące wsporniki dla agregatów wody lodowej, centrali wentylacyjnych, instalacji w obudowie zwartej i generatorów

Big Foot HD Cubes

HD Cube to kompletne, wydajne i wytrzymałe wsporniki do montażu cięższych 
urządzeń i instalacji na dachach płaskich. Składają się one z profili wydrążonych 
o kwadratowym przekroju i wymiarach 50 x 50 x 3 mm, co zapewnia wysoką 
nośność. Taka charakterystyka elementów konstrukcyjnych zapewnia minimalne 
ugięcie poprzecznicy przy zachowaniu wysokiej stabilności konstrukcji. Pomimo 
minimalizacji ugięcia wspornik Cube wciąż charakteryzuje się wysoką nośnością 
– na poziomie 2000 kg i 3000 kg na moduł w konfiguracji odpowiednio z 4 
stopami x 450 mm lub 4 stopami x 600 mm. Ze względu na niewielkie odległości 
pomiędzy stopami, powiększona kwadratowa podstawa zapewnia bardzo dobry, 
równomierny rozkład obciążenia na dachu. W związku z tym wsporniki te 

doskonale nadają się do podtrzymywania dużych lub ciężkich instalacji lub 
urządzeń – w zasadzie wszystkiego, co jest wyposażone we wbudowaną 
podstawkę lub ramę. HD Cube to niezwykle proste rozwiązanie, niewymagające 
przenoszenia dźwigiem lub odlewania tradycyjnych betonowych posadzek, a 
następnie nakładania na nie warstwy wodoodpornej. Możliwości techniczne 
oraz bogata oferta produktów i rozwiązań Big Foot Systems pozwalają nam 
opracowywać ramy dopasowane do konkretnych potrzeb. Do tej pory nie 
spotkaliśmy się z sytuacją, w której nie byliśmy w stanie zaoferować 
optymalnego rozwiązania.

HD Cube 200

HD Cube 600

HD Cube 800

HD Cube Adjuster

NFORMACJE O PRODUKCIE

Model 200HDC 200HDC

Nr części: B9528 B9529

Rozmiar stopy (mm) 600 450

Wysokość (mm) 332 332

Powierzchnia podstawy 
(mm)

1292 x 1292 1132 x 1132

Maks. obciążenie na HD 
Cube (kg)

3000 2000

Masa produktu zapa-
kowanego (kg)

62 72

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Plastikowe stopy x 4

Kauczukowe maty x 4

Płasko zapakowana 
rama boczna Cube

x 2

Kształtownik poprzeczny 
Cube

x 1

Instrukcja montażu x 1

NFORMACJE O PRODUKCIE

Model 600HDC 600HDC

Nr części: B9522 B9521

Rozmiar stopy (mm) 600 450

Wysokość (mm) 587 587

Powierzchnia  
podstawy (mm)

1292 x 1292 1132 x 1132

Maks. obciążenie na  
HD Cube (kg)

3000 2000

Masa produktu zapa-
kowanego (kg)

82 75

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Plastikowe stopy x 4

Kauczukowe maty x 4

Płasko zapakowana 
rama boczna Cube

x 2

Kształtownik  
poprzeczny Cube

x 3

Instrukcja montażu x 1

NFORMACJE O PRODUKCIE

Model 800HDC 800HDC

Nr części: B9516 B9517

Rozmiar stopy (mm) 600 450

Wysokość (mm) 880 880

Powierzchnia  
podstawy (mm)

1292 x 1292 1132 x 1132

Maks. obciążenie na  
HD Cube (kg)

3000 2000

Masa produktu zapa-
kowanego (kg)

87 80

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Plastikowe stopy x 4

Kauczukowe maty x 4

Płasko zapakowana 
rama boczna Cube

x 2

Kształtownik  
poprzeczny Cube

x 3

Instrukcja montażu x 1

NFORMACJE O PRODUKCIE REGULACJA W PIONIE

Model HDC Adjuster
Opcjonalny, poziomujący HD Cube Adjuster do kompensacji 
spadków dachu i antywibracyjnych elementów montażowych. 
Regulacja wysokości do 80 mm.

■	 200HDC: min. 392mm up to a max. of 472mm

■	 600HDC: min. 647mm up to a max. of 727mm

■	 800HDC: min. 940mm up to a max. of 1020mm 

Nr części: B9374

Długość (mm) 250

Szerokość (mm) 150

Maks. regulowana 
wysokość (mm)

140

Masa (kg) 3

HD Cube
Adjuster 

n	 Szybki montaż

n	 Doskonała alternatywa dla 
ciężkich ram

n	 Wysoka nośność i doskonały 
rozkład masy

n	 Płaskie opakowanie dla 
wygody transportu
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Opracowywane na potrzeby projektów niepenetrujące ramy bazowe do dużych, ciężkich i nieregularnych urządzeń bądź instalacji lub urządzeń  
i instalacji o nierównomiernym rozkładzie masy

Big Foot HD Custom Frames

Jest wiele sytuacji, w których nasza tradycyjna oferta produktów do wysokich 
obciążeń nie spełnia wymagań konkretnego zastosowania. Słaba konstrukcja 
dachu, ograniczona przestrzeń, przeszkody w postaci istniejących cokołów 
i instalacji, układ piętrowy albo segmentowy jednostek czy wsporniki krat 
szczelinowych to typowe czynniki ograniczające, które decydują o potrzebie 
stworzenia indywidualnego projektu. Dzięki naszym technikom,  
utalentowanym inżynierom i narzędziom inżynieryjnym, np. oprogramowaniu 
ANSYS (FEA/CFD) itd. Big Foot Systems projektuje oraz produkuje kompletne  
i niepowtarzalne rozwiązania.

Rezultatem naszych prac może być rama, której konstrukcja i konfiguracja 
przypomina standardowy produkt niskoobciążeniowy, ale składająca się z 
większych i dłuższych kształtowników, zwykle o wymiarach 50 x 50 mm lub 100 
x 50 mm. Może ona służyć do montażu rozbudowanych układów VRF lub dużych 
i ciężkich jednostek, np. centrali wentylacyjnych.

Rozwiązanie takie może także uwzględniać indywidualnie dopasowany układ 
wsporników HD Cube lub HD Beam w wersjach ze stopami 450 mm lub 600 mm. 
Mogą one zostać opracowane specjalnie pod kątem danego urządzenia, ale z 
uwzględnieniem obciążeń działających na konstrukcję, na której zostanie ono 
zamontowane. Natomiast w przypadku bardziej skomplikowanych zastosowań, 
np. układów ustawionych na sobie lub dużych jednostek o nietypowym 
układzie i nierównomiernym rozkładzie obciążeń, możemy zaprojektować i 
wyprodukować ramę specjalnie pod kątem danego projektu. We wszystkich 
przypadkach nasz zespół inżynierów dokładnie ocenia każdy projekt i 
opracowuje optymalne, dokładnie do niego dopasowane rozwiązanie.

INFORMACJE O PRODUKCIE

KĄTOWE MATY KAUCZUKOWE Przeznaczone do skośnych dachów maty o kącie 2,5° i 5°

REGULACJA WYSOKOŚCI NÓG
Regulacja wysokości od podłoża do górnej części ramy (opcja do 
dachów schodkowych)

WŁÓKNINA NA STOPY
Zalecana w przypadku powierzchni dachowych pokrytych membraną  
z PCV w celu zapobiegania migracji plastyfikatorów

n	 Dostarczane w płaskim 
opakowaniu

n	 Regulowane nogi do 
ustawiania na nierównych 
nawierzchniach

n	 Rama z cynkowanej ogniowo 
stali miękkiej

n	 Podniesiona rama umożliwia 
przeprowadzanie inspekcji 
dachu i poprowadzenie kabli, 
rur itd.

n	 Stopy 450 mm i 600 mm 
pozwalające na dostosowanie 
rozkładu masy

27

Dokumentacja wymagana 
do raportu technicznego 
W pewnych sytuacjach niezbędne jest 
przeprowadzenie studium wykonalności 
lub szczegółowej analizy, oceniającej, czy 
proponowane rozwiązanie odpowiada 
parametrom przedsięwzięcia.

Typowe przykłady takich dokumentów 
to np. analiza obciążenia generowanego 
przez wiatr, ugięcia kształtowników lub 
rozkładu masy. Są one sporządzane przez 
naszych wykwalifikowanych inżynierów 
i mogą zostać udostępnione w celu 
wyjaśnienia kwestii technicznych, zależnie 
od informacji dostarczonych przez klienta, 
wielkości projektu i jego wartości. 

Możliwości techniczne oraz niezwykła wszechstronność produktów 
i rozwiązań Big Foot Systems pozwalają nam opracowywać ramy 
dopasowane  do konkretnych potrzeb. Do tej pory nie spotkaliśmy  
się z sytuacją, w której nie byliśmy w stanie zaprojektować  
optymalnego rozwiązania.

Analiza elementów skończonych (FEA)
FEA to niezwykle przydatne narzędzie do generowania numerycznych danych testowych  
z symulacji komputerowych. Umożliwia to dokładną analizę elementów stałych pod wpływem 
różnych obciążeń. Podczas projektowania produktów Big Foot Systems nasi wykwalifikowani 
inżynierowie wykorzystują je do sprawdzania odporności konstrukcji na zniszczenie w odniesie-
niu do ugięcia kształtowników. Dzięki temu możemy optymalizować konstrukcję i zastosowa-
nie produktu. W ramach usługi tworzenia dokumentacji wymaganej do raportu technicznego 
możemy opracować pisemną analizę poszczególnych zagadnień technicznych. Zależy to od 
wielkości i złożoności przedsięwzięcia.

Obliczeniowa mechanika płynów (CFD)
CFD to niezwykle przydatne narzędzie używane przez naszych inżynierów do dokładnego 
analizowania i interpretowania charakterystyki płynów w ramach komputerowej symulacji 
modelu. Typowym zastosowaniem tego narzędzia w Big Foot Systems jest analiza paneli 
słonecznych, centrali wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, instalacji w obudowie  
zwartej i generatorów w warunkach wysokich obciążeń generowanych przez wiatr. 
Dokonywane są pomiary dotyczące siły przewracania wiatru, siły przesuwania wiatru i siły 
nośnej wiatru, co pozwala na opracowanie zaleceń w kwestii konstrukcji i balastu oraz na 
zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa. W ramach usługi tworzenia dokumentacji 
wymaganej do raportu technicznego możemy opracować pisemną analizę poszczególnych 
zagadnień technicznych. Zależy to od wielkości i złożoności przedsięwzięcia.
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Niepenetrujące ramy bazowe do paneli słonecznych

Big Foot Solar PV Fix-it Packs

Big Foot Solar PV Fix-it Packs to łatwe w montażu rozwiązanie, w którym do 
obciążania wykorzystywane są płyty chodnikowe o wymiarach 600 x 600 x 50 
mm i masie 40 kg (do nabycia oddzielnie). Ta rama modułowa ze stopami Fix-it 
Foot Big Foot Systems jest niezwykle uniwersalna.

Rama Solar PV Fix-it Frame jest dostępna w różnych rozmiarach oraz w wersjach 
o różnych kątach nachylenia i wysokościach. Doskonale nadaje się do montażu 
na płaskich dachach.Zestawy zawierają łatwe w montażu zaciski do paneli.

Standardowo oferujemy zestawy do paneli nachylonych pod kątem 10°, 20° i 
30°. Wszystkie elementy metalowe poddano galwanizacji w celu jak najlepszej 
ochrony przed korozją.

Solar PV Fix-it 3 Panel Packs

Solar PV Fix-it 4 Panel Packs

Solar PV Fix-it 5 Panel Packs

n	 Pasuje do większości paneli 
fotowoltaicznych

n	 Niepenetrujące, wykonane ze 
stabilizowanego nadfioletem 
materiału z odzysku stopy 
Fix-it Foot

n	 Galwanizowana rama
n	 Zgodne z branżowymi 

standardami podzespoły
n	 Płaskie opakowanie dla 

wygody transportu

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model
Zestaw na 3 paneli

10° 20° 30°

Nr części: SB9446 SB9447 SB9448

Wysokość (mm) 448 740 1070

Długość (mm) 3170 3170 3170

Szerokość (mm) 1682 1682 1682

Masa produktu (kg) 90 90 90

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model
Zestaw na 4 paneli

10° 20° 30°

Nr części: SB9449 SB9450 SB9451

Wysokość (mm) 448 740 1070

Długość (mm) 4200 4200 4200

Szerokość (mm) 1682 1682 1682

Masa produktu (kg) 120 120 120

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model
Zestaw na 5 paneli

10° 20° 30°

Nr części: SB9452 SB9453 SB9445

Wysokość (mm) 448 740 1070

Długość (mm) 5260 5260 5260

Szerokość (mm) 1682 1682 1682

Masa produktu (kg) 150 150 150

Zaciski
paneli 

słonecznych
Zaciski 

końcowe 
do paneli 

słonecznych

29

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU FIX-IT FOOT

Stopy Fix-it Foot
Zestawy Big Foot Solar PV Fix-it 
Pack są wyposażone w proste i 
schludne, stabilizowane nadfioletem 
stopy Fix-it Foot.Wykonane z 
wytrzymałego kauczuku z odzysku, 
w górnej części zawierają wtopioną 
specjalną szynę, która pozwala na 
montaż kształtownika o przekroju 
skrzynkowym lub drążka 40 x 40 mm.

Galwanizowana na gorąco rama 
bazowa

Ramy A-kształtne i osprzęt

Zaciski paneli słonecznych

Instrukcja montażu
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Zaciski końcowe
paneli 

słonecznych

Zaciski 
końcowe 
do paneli 

słonecznych

Opracowywane na potrzeby projektów niepenetrujące ramy do paneli fotowoltaicznych i termicznych

Big Foot Solar Custom Frames

Big Foot Solar Custom Frames to indywidualnie projektowane, ale łatwe 
w montażu wsporniki, w których do obciążania wykorzystywane są płyty 
chodnikowe o wymiarach 600 x 600 x 50 mm i masie 40 kg (do nabycia 
oddzielnie). Są one montowane na regulowanych nogach Big Foot, na potrzeby 
świetlików i spadków lub stopach Fix-it Foot. W obu przypadkach produkt 
końcowy charakteryzuje się uniwersalnością i łatwym montażem.

Dostępne w różnych rozmiarach oraz w wersjach o różnych kątach nachylenia i 
wysokościach ramy można dopasować do niemal każdej instalacji dla dowolnej 
liczby paneli. 

Standardowo oferujemy zestawy do paneli nachylonych pod kątem 10°, 20° i 
30°. Indywidualnie dopasowane układy są dostępne na zamówienie. Wszystkie 
elementy metalowe poddano galwanizacji w celu jak najlepszej ochrony przed 
korozją.

Solar Leg Frame

Solar Fix-it Frame

n	 Ramy kątowe dostępne  w 
wersjach 10 ° , 20° i 30°

n	 Nogi z pełną regulacją i 
kauczukowymi matami

n	 Galwanizowana rama

n	 Zgodne z branżowymi 
standardami podzespoły

FIX-IT FOOT

Ramy Big Foot Solar Fix-it Frame są wyposażone w proste i 
schludne, stabilizowane nadfioletem stopy Fix-it Foot. Wykonane 
z wytrzymałego kauczuku z odzysku, w górnej części zawierają 
wtopioną specjalną szynę, która pozwala na montaż kształtownika o 
przekroju skrzynkowym lub drążka 40 x 40 mm.

Raport z analizy wiatru
W ramach usługi przygotowania dokumentacji wymaganej do raportu technicznego nasi wykwalifiko-
wani inżynierowie mogą dostarczyć szczegółową analizę obciążenia generowanego przez wiatr w celu 
opracowania właściwych zaleceń dotyczących balastu. Jest to możliwe dzięki naszym inżynierom, ich 
umiejętności rozwiązywania i interpretowania złożonych problemów z dziedziny przepływu płynów, oraz 
dzięki najlepszemu oprogramowaniu do obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) firmy ANSYS. Zalecenia i 
analizy Big Foot Systems dotyczące projektu powstają na podstawie informacji dostarczonych przez klienta 
i są dostępne zależnie od wielkości przedsięwzięcia.

Możliwości techniczne oraz bogata oferta produktów i rozwiązań Big Foot 
Systems pozwalają nam opracowywać ramy dopasowane do konkretnych 
potrzeb. Do tej pory nie spotkaliśmy się z sytuacją, w której nie byliśmy w 
stanie zaprojektować optymalnego rozwiązania.

Zaciski końcowe
paneli 

słonecznych
Zaciski 

końcowe 
do paneli 

słonecznych

n	 Ramy kątowe dostępne  w 
wersjach 10 ° , 20° i 30°

n	 Niepenetrujące, wykonane ze 
stabilizowanego nadfioletem 
materiału stopy Fix-it Foot

n	 Galwanizowana rama

n	 Kauczukowe stopy są miękkie i 
chronią powierzchnię dachu

n	 Zgodne z branżowymi standardami 
podzespoły

31

Standardowa noga

350/450 ANGLED MATS

Na potrzeby dachów spadzistych

dostępne są również maty 

kauczukowe o kącie 2,5° i 5°
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 600 1000 Poręcz

Nr części: B9200 B9201 B6942

Rozmiar stopy (mm) 200 200 -

Wysokość prześwitu 
(mm)

155 155 -

Szerokość (mm) 600 1000 -

Długość (mm) 1000 1000 1000

Niepenetrujące i modułowe produkty dostępowe

Big Foot Step Over i Rapid Walkway

Produkty z serii Bezpieczny Dostęp firmy Big Foot, mają za zadanie umożliwić 
serwisantom i innym osobom dostęp do urządzenia lub instalacji oraz służą 
do kierowania innymi pracownikami. Wszystkie elementy metalowe poddano 
galwanizacji w celu jak najlepszej ochrony przed korozją. Oba systemy są 
dostępne w magazynie i można je szybko oraz z łatwością zamontować.

Kładki ze schodami Big Foot Step Over są dostępne w wersjach z 2, 3 lub 4 
schodkami i kładką o długości 1 m. Cztery nogi każdej kładki Step Over są 
wyposażone w zapewniające stabilność stopy 305 mm i kauczukowe maty. Na 
potrzeby bezpiecznego przechodzenia nad niewielkimi przeszkodami oferujemy 
platformy Big Foot Step Over Platform.

Pomost Big Foot Rapid Walkway doskonale sprawdza się, gdy trzeba wytyczyć 
jasną, niepenetrującą trasę wokół lub wśród instalacji na płaskim dachu. 
Chropowata, wykonana z TWS górna część kratki pomostu zapewnia doskonałą 
przyczepność w każdych warunkach pogodowych. Całość spoczywa na stopach 
Fix-it Foot.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model
Jednostka z 
2 stopniami

Jednostka z 
3 stopniami

Jednostka z 
4 stopniami

Nr części: B6939 B6940 B6941

Rozmiar stopy (mm) 305 305 305

Wysokość prześwitu 
(mm)

560 780 1000

Szerokość (mm) 1492 1492 1492

Długość (mm) 1713 2213 2713

INFORMACJE O PRODUKCIE

Model 1m 2m 3m

Nr części: B9105 B9106 B9107

Długość całkowita (mm) 1000 2000 3000

Szerokość całkowita 
(mm)

1230 1230 1230

Wysokość (mm) 120 120 120

Masa (kg) 32 58 85

INFORMACJE O AKCESORIACH

Model 90° Narożnik
Poręcz 1 m 
(sztuka)

Poręcz 2 m 
(sztuka)

Poręcz 2 m 
(sztuka)

Rozgałęzienie 
T

Nr części: B9104 B9111 B9112 B9113 B9142

Długość całkowita (mm) 1120 1000 2000 3000 1000

Szerokość całkowita 
(mm)

1120 - - - 1110

Wysokość (mm) 120 1120 1120 1120 120

Masa (kg) 42 9 12 15 65

Step Over

Step Over Platform

Rapid Walkway

n	 Szybki montaż

n	 Standardowo dostępne szyny  
o różnych długościach

n	 Niepenetrujące, wykonane z 
materiału z odzysku stopy  
Fix-it Foot

n	 Pomost z powierzchnią 
antypoślizgową

n	 Płaskie opakowanie dla 
ułatwienia przeładunku

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Noga 305 mm 
i kauczukowe maty

x 4

Poręcz na schodki x 4

Belki usztywniające do 
schodków

x 4

Kratki na schodki x 2/3/4

Kratka na platformę x 1

Blachy zabezpieczające 
platformy

x 2

Poręcze platform x 2

Osprzęt i instrukcja 
obsługi

x 1

n	 Płaskie opakowanie dla 
ułatwienia przeładunku

n	 Dostępne wersje z 3 zestawami 
schodków

n	 Kładka o długości 1 m

n	 Nogi o regulowanej wysokości

n	 Standardowe zestawy  
dostępne od ręki

33

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU FIX-IT FOOT

Stopy Fix-it Foot 250
Pomosty Rapid Walkway są 
wyposażone w proste i schludne, 
stabilizowane nadfioletem oraz 
wykonane z wytrzymałego kauczuku 
z odzysku stopy Fix-it Foot.

UWAGA: Liczba i wielkość 
elementów w zestawie zależą od 
wielkości pomostu.

Kształtowniki poprzeczne

Kraty

Kształtowniki końcowe

Instrukcja montażu
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Opracowywane na potrzeby projektów niepenetrujące i modułowe produkty dostępowe 

Big Foot Custom Safe Access
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Rozwiązania bezpiecznego  
dostępu
Firma Big Foot Systems oferuje 
kompletną gamę produktów do 
bezpiecznego dostępu na potrzeby 
różnorodnych zastosowań komercyjnych i 
przemysłowych, od edukacji po żywność i 
napoje. Seria Bezpieczny Dostęp uzupełnia 
ofertę wolnostojących wsporników do 
instalacji, urządzeń, instalacji rurowych i 
innego sprzętu dachowego oraz kładek, 
pomostów i mat. Gama produktów Big 
Foot składa się z prostych, bezpiecznych i 
niepenetrujących, gotowych do montażu 
ram i wsporników, które nie wymagają 
czasochłonnego i kosztownego przebijania 
się przez dach. 

Oferujące bezpieczny i łatwy dostęp do instalacji znajdujących się na dachu budynku systemy 
Big Foot, to standardowe, montowane na miejscu i bezpieczne pomosty, platformy i kładki 
ze schodami. Firma Big Foot Systems z chęcią przeprowadzi także analizę przedsięwzięcia 
i opracuje indywidualne rozwiązania dopasowane do poszczególnych parametrów. 
Wyprodukowane z TWS lub metali galwanizowanych produkty z serii Bezpieczny Dostęp,  
są wytrzymałe i odporne na czynniki atmosferyczne występujące na dachu, niezależnie od 
pory roku.

Na serię Bezpieczny Dostęp składają się 
między innymi trzy podstawowe zestawy 
modułowych kładek ze schodkami 
Big Foot Step Over, pozwalających na 
bezpieczne poruszanie się personelu 
pracującego ze sprzętem dachowym. 
Kładki Big Foot Step Over są dostępne w 
wersjach z 2, 3 lub 4 schodkami i kładką 
o długości 1 m. Cztery nogi każdego 
modułu Step Over są wyposażone w 
zapewniające stabilność stopy 305 mm i 
maty antywibracyjne.

Natomiast pomost Big Foot Rapid Walkway 
doskonale nadaje się do wytyczania jasnej 
i bezpiecznej drogi wśród instalacji na 
płaskich dachach. To pozwala zapewnić 
serwisantom bezpieczny dostęp do 
właściwych części dachu, a do tego 
kontrolować sposób poruszania się 
innych pracowników. Chropowata 
powierzchnia kratki pomostu oferuje 
doskonałą przyczepność w każdych 
warunkach pogodowych, a sam, niezwykle 
prosty, system pomostów jest stawiany 
na blokach z kauczuku z odzysku lub 
wysokich nogach.

Możliwości techniczne oraz bogata oferta produktów i rozwiązań Big Foot 
Systems pozwalają nam opracowywać ramy dopasowane do  
konkretnych potrzeb.

Na potrzeby sytuacji, gdy nasza standardowa oferta nie spełnia unikalnych  
wymagań związanych ze współczesnymi dachami, firma Big Foot Systems  
oferuje usługę projektowania wsporników i rozwiązań na indywidualne  
zamówienie. Słaba konstrukcja dachu, ograniczona przestrzeń, przeszkody w 
postaci istniejących cokołów i instalacji lub układ piętrowy albo segmentowy 
jednostek to typowe czynniki ograniczające, które decydują o potrzebie  
stworzenia indywidualnego projektu.

Nasi niezwykle utalentowani projektanci korzystają z najlepszych na rynku 
rozwiązań programistycznych, w tym pakietów do projektowania CAD 3D oraz 
systemów do analizy elementów skończonych (ang. Finite Element Analysis) 
i obliczeniowej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD) 
firmy ANSYS. Wszystkie nasze projekty są również opatrzone gwarancją pełnej 
poprawności i optymalizacji projektu. Nasz zespół projektowy opracował także 
zestaw kalkulatorów do szybkiego analizowania zagadnień inżynieryjnych. W 
połączeniu z naszą bogatą wiedzą na temat powłok i rozwiązań wodoodpornych 
oraz zabudowy dachów gwarantuje to każdorazowo ekonomiczne, bezpieczne i 
przemyślane rozwiązania.

n	 Dostarczane w płaskim 
opakowaniu

n	 Dopasowane do potrzeb

n	 Optymalna konstrukcja


