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Estrutura Flex Rooftop
Sistema modular para instalações de painéis solares.
A estrutura Flex Rooftop, é um sistema modular fácil de instalar em qualquer tipo de cobertura com a 
possibilidade de instalação de varias dimensões de módulos de acordo com as necessidades do projecto. 
A sua configuração permite uma enorme rigidez devido à malha estrutural que é efectuada a quando da sua 
instalação.
Adequado para instalações com ângulos até 20º, e podendo ser ajustado a distância entre módulos de acordo 
com as especificações do cliente.
Grande fiabilidade e garantia estrutural aliada à responsabilidade de um grupo internacional.

Serviço de planeamento

Eficiente e competente
Já durante a fase de concurso público poderá receber apoio profissional dos nossos comerciais e dos nossos 
engenheiros do departamento técnico. Trabalhamos em conjunto com os seus gestores de projetos e 
engenheiros, seja na partilha de informação técnica, documentação na fase de planeamento, na 
implementação e verificação antes do início da instalação ou no controlo exato das entregas da mercadoria.

A nossa gama de serviços para quem planeia
•Cadernos de encargos
•Elaboração da documentação técnica para os concursos públicos de acordo com a documentação 
solicitada no projeto
•Biblioteca CAD 2D/3D para conceção dos elementos de construção

A nossa gama de serviços para quem executa
•Elaboração personalizada de propostas de acordo com o caderno de encargos ou a documentação 
do projeto
•Análise das plantas CAD e elaboração de soluções otimizadas
•Criação de desenhos CAD, listas de peças e apresentações esquemáticas
•Conceção de soluções especiais se a fixação não puder ser concretizada com produtos padrão
•Cálculos estáticos e comprovativos de estabilidade
•Cálculos individuais de proteção contra incêndios de acordo com Eurocode 3

Serviço de pré-fabrico com garantia da fábrica

Fabricamos soluções de suportagem inteligentes e específicas a clientes para montagens técnicas residenciais e montagens industriais. Isto 
ecimento dos suportes em pequenos lotes personalizados de acominimiza o esforço de montagem, reduzindo assim o tempo de construção e 
aumentando a segurança. O nosso elevado nível de pré-fabrico permite o fornrdo com as necessidades do projeto.

Os elementos construtivos pré-fabricados representam um enorme potencial de poupança e são um elemento imprescindível na nova filosofia 
de instalação.

   Vantagens para o instalador
Solução modularü

 Instalação rápida com poucos acessórios ü
Possibilidade de clips de Equipotencializaçãoü
Estudos de cargas na coberturaü
Sistema leve e com enorme rigidez estruturalü

   

   Vantagens para o cliente final
Garantia de 20 anosü
Não danifica as telas da coberturaü
Pouco peso adicionado à coberturaü

     (entre 15 a 25 Kg/m2)
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   Simples e Rápido
Sistema Modularü

 Design aerodinâmicoü
Instalação flexível e fácilü
Grande capacidade de contornar obstáculoü
Sistema leve e com enorme rigidez estruturalü
Instalação simples ou Este/Oesteü
Valores de carga na cobertura reduzidos (entre 15 e 25 Kg/m2)ü
Testado para cumprir com os padrões internacionaisü
Cálculado de acordo com normas em vigorü
Cálculos RSTAB e RWIND Simulationü
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