
SYSTEMY 
Montażowe 

Hurtownia fotowoltaiczna dostępna stacjonarnie 
oraz w wygodnej formie sklepu on-line!

 MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

PV MOUNTING SYSTEMS



DOSTARCZAMY

Firma Sunprofi sp. z o.o. powstała z myślą o obsłudze 
firm zajmujących się montażem fotowoltaiki w Polsce. 
Nasz zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem 
w fotowoltaice na rynku polskim. Dostarczamy zarówno 
kompletne zestawy PV jak i poszczególne elementy.

Pracujemy z największymi producentami na świecie co 
pozwala nam utrzymać najwyższą jakość i jednocześnie 
konkurencyjne ceny. Oferujemy produkty zaawanso-
wane technicznie, dostosowane do zastosowań domo-
wych i przemysłowych. Dodatkowo nasi klienci mogą 
liczyć na opiekę posprzedażową min. pomoc techniczną 
i doborową.

NA TERENIE KAŻDEGO WOJEWÓDZTWA!
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CERTYTIKATY SUNPROFI

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich 
działań naszej firmy jest najwyższa jakość 
produktów i usług. 

Nasze certyfikowane przez TÜV systemy 
montażowe spełniają wszystkie stand-
ardy, z zachowaniem norm regulow-
anych polskim prawem – EN 1090-2:2018,  
EN 1090-3:2019. 

Ponadto posiadają Spawalnicze Świa-
dectwa Kwalifikacji dla klasy EXC 3 wg 
norm EN 1090-1:2009+A1:2011, które 
potwierdzają, że spełnione zostały 
wszystkie wymagania.



Priorytetem Sunprofi jest zapewnienie 
klientom najwyższej jakości obsługi, 
dlatego oferujemy autorski program 
doborowy Sunprofi, za który zostaliśmy 
nagrodzeni wyróżnieniem na Targach 
Enex w 2021r. Narzędzie dostępne jest 
dla wszystkich klientów. Krok po kroku 
poprowadzi przez cały proces komple-
towania zamówienia - od dopasowania 
mocy i ilości modułów, przez dobranie 
odpowiedniego inwertera i elementów 
elektrycznych, po wybór konstrukcji 
montażowej. Nasze narzędzie pomoże 
skonfigurować oraz wycenić kompletną 
instalację fotowoltaiczną. Co ważne, 
istnieje możliwość doboru samej kon-
strukcji montażowej! Dodatkowo  
w każdej chwili można liczyć na wsparcie 

HURTOWNIA ON-LINE

handlowe i techniczne. Po wszelkie 
szczegóły zapraszamy na naszą stronę:
www.sklep.sunprofi.pl.
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Uchwyt montażowy bez regulacji
materiał wykonania stal nierdzewna

130 mm

150 mm

160 mm

9 mm

grubość blachy: 4 mm
otwór regulacyjny: 39x11 mm

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów dokrokwiowych

informacje dodatkowe

Uchwyt montażowy z podwójną regulacją
materiał wykonania stal nierdzewna

regulowana 160-215 mm

130 mm

200 mm

9 mm

grubość blachy: 4 mm
otwór regulacyjny: 45x11 mm

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów dokrokwiowych

informacje dodatkowe

Uchwyt montażowy z podwójną regulacją – strong
materiał wykonania stal nierdzewna

regulowana 150-205 mm

150 mm

220 mm

9 mm

grubość blachy: 8 mm
otwór regulacyjny: 38 x11 mm

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów dokrokwiowych

informacje dodatkowe

U
ch

w
yt

y 
m

on
at

żo
w

e

materiał wykonania stal nierdzewna

regulowana 80-130 mm

regulowana

100 mm

4 x ø 6 mm

materiał dystansujący: polietylen 
otwór regulacyjny: 35x11 mm

wysokość

szerokość

długość

otwór pod wkręty

informacje dodatkowe

Uchwyt trapezowy

Uchwyty montażowe
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Uchwyt montażowy typu S z jedną regulacją
materiał wykonania stal nierdzewna

70-110 mm

30 mm

475 mm

9 mm

grubość blachy: 4 mm 
otwór regulacyjny: 45x11 mm

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów

informacje dodatkowe

Uchwyt montażowy typu S wydłużony
materiał wykonania stal nierdzewna

100 mm

30 mm

500 mm

9 mm

grubość blachy: 4 mm
otwór regulacyjny: 40 x 11 mm

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów

informacje dodatkowe

Uchwyt montażowy z regulacją na rąbek blaszany
materiał wykonania stal nierdzewna

40 mm

50 mm

100 mm

2x śruba M8

otwór regulacyjny: 30 x 11 mm 
w zestawie 2. sześciokątne śruby M8 x 25 
oraz 2. nakrętki M8

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów

informacje dodatkowe

Uchwyt pod karpiówkę z regulacją
materiał wykonania stal nierdzewna

70-100 mm (regulowana)

30 mm

390 mm

2 x 9 mm

grubość blachy: 4 mm
otwór regulacyjny: 39 x 11 mm

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów dokrokwiowych

informacje dodatkowe

Uchwyt montażowy typu S bez regulacji
materiał wykonania stal nierdzewna

70 mm

30 mm

510 mm

9 mm

grubość blachy: 4 mm
otwór regulacyjny: 40x11 mm

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów

informacje dodatkowe

U
ch

w
yty m

on
tażow

e
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Profil aluminiowy 2200 T
materiał wykonania aluminium

40 mm

40 mm

2200 mm

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe

Profil aluminiowy 2220T czarny
materiał wykonania aluminium

40 mm

40 mm

2220 mm

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe

Profil aluminiowy 4400T
materiał wykonania aluminium

40 mm

40 mm

4400 mm

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe

P
ro

fi
le

materiał wykonania aluminium

40 mm

40 mm

2200 mm

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe

Profil aluminiowy 2200 S

Profile

kompatybilny ze śrubami sześciokatnymi, dolny 
kanał na śrubę sześciokątną, kanał górny pod 
wpust przesuwny lub nakrętkę kwadratową

kompatybilny ze śrubami teowym,
dolny kanał na śrubę teową, kanał górny 
pod wpust przesuwny

profil kompatybilny ze śrubami teowymi,
dolny kanał na śrubę teową, kanał górny 
pod wpust przesuwny

profil kompatybilny ze śrubami teowymi,
dolny kanał na śrubę teową, kanał górny 
pod wpust przesuwny
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Mostek trapezowy niski T40 x 470

M
ostki trap

ezow
e

Mostek trapezowy niski T40 x 330
materiał wykonania aluminium + polietylen

40 mm

110 mm

330 mm

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe

materiał wykonania aluminium + polietylen

40 mm

110 mm

470 mm

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe

Mostki trapezowe

mocowanie modułów na wpust przesuwny,
montaż za pomocą blachowkrętów materiałem 
dystansującym jest polietylen możliwość 
produkcji elementu o niestandardowej 
długości (max. 3300 mm)

mocowanie modułów na wpust przesuwny 
lub nakrętkę kwadratową, montaż za pomocą 
blachowkrętów materiałem dystansującym 
jest polietylen możliwość produkcji elementu 
o niestandardowej długości (max. 3300 mm)

Profil aluminiowy 4220
materiał wykonania aluminium

80 mm

40 mm

4220 mm

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe profil wzmocniony, trzy kanały na śruby 
sześciokątne M10, kanał górny pod wpust 
przesuwny
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Mostek trapezowy wysoki T70 x 470

Mostek trapezowy wysoki T100 x 330

Mostek trapezowy wysoki T70 x 330

M
os

tk
i t

ra
p

ez
ow

e

materiał wykonania aluminium + polietylen

70 mm

110 mm

330 mm

mocowanie modułów na wpust przesuwny 
lub nakrętkę kwadratową, montaż za pomocą 
blachowkrętów materiałem dystansującym 
jest polietylen możliwość produkcji elementu 
o niestandardowej długości (max. 3300 mm)

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe

materiał wykonania aluminium + polietylen

70 mm

110 mm

470 mm

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe

materiał wykonania aluminium + polietylen

100 mm

120 mm

330 mm

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe

mocowanie modułów na wpust przesuwny 
lub nakrętkę kwadratową, montaż za pomocą 
blachowkrętów materiałem dystansującym 
jest polietylen możliwość produkcji elementu 
o niestandardowej długości (max. 3300 mm)

mocowanie modułów na wpust przesuwny 
lub nakrętkę kwadratową, montaż za pomocą 
blachowkrętów materiałem dystansującym 
jest polietylen możliwość produkcji elementu 
o niestandardowej długości (max. 3300 mm)

Mostek trapezowy wysoki T60 x 470
materiał wykonania aluminium + polietylen

60 mm

100 mm

470 mm

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe mocowanie modułów na wpust przesuwny,
montaż za pomocą blachowkrętów materiałem 
dystansującym jest polietylen możliwość produkcji 
elementu o niestandardowej długości (max. 3300 mm)

Mostek trapezowy wysoki T60 x 330
materiał wykonania aluminium + polietylen

60 mm

100 mm

330 mm

mocowanie modułów na wpust przesuwny,
montaż za pomocą blachowkrętów materiałem 
dystansującym jest polietylen możliwość produkcji 
elementu o niestandardowej długości (max. 3300 mm)

wysokość

szerokość

długość

informacje dodatkowe
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Trójkąt montażowy mały 15º | 
materiał wykonania aluminium

290 mm

1000 mm

970 mm

grubość materiału 4 mm, możliwość 
produkcji trójkątów o niestandardowych 
wymiarach, otwory montażowe  ø 11 mm

wysokość

przeciwprostokątna

długość

informacje dodatkowe

Trójkąt montażowy mały 20º |
kąt nachylenia 20º

370 mm

1000 mm

945 mm

wysokość

przeciwprostokątna

długość

informacje dodatkowe

Trójkąt montażowy mały 35º |
kąt nachylenia 35º

590 mm

1000 mm

825 mm

wysokość

przeciwprostokątna

długość

informacje dodatkowe

Trójkąt montażowy  regulowany 15 – 35º |

od 400 - 850 mm

1670 mm

1300 mm

grubość materiału 4 mm, możliwość 
produkcji trójkątów o niestandardowych 
wymiarach, otwory montażowe ø 11 mm, 
pionowa orientacja modułów

wysokość regulowana

przeciwprostokątna

podstawa

informacje dodatkowe

Trójkąty m
on

tażow
e

Trójkąty montażowe

grubość materiału 4 mm, możliwość 
produkcji trójkątów o niestandardowych 
wymiarach, otwory montażowe  ø 11 mm

grubość materiału 4 mm, możliwość 
produkcji trójkątów o niestandardowych 
wymiarach, otwory montażowe  ø 11 mm

pozioma orientacja 
modułów

pozioma orientacja 
modułów

pozioma orientacja 
modułów

pionowa orientacja 
modułów
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Śruba dwugwintowa 200/250/300
materiał wykonania stal nierdzewna

200 / 250 / 300 mm

9 mm

110 / 145 / 170 mm

60 / 70 / 80 mm

w zestawie uszczelka oraz 3. nakrętki M10
do zastosowania z adapterem montażowym

wysokość

średnica

długość gwintu

długość gwintu dokrokwiowego

informacje dodatkowe

Wpust przesuwny
materiał wykonania aluminium

10 mm

13 mm

22 mm

na śrubę imbusowę M8

wysokość

szerokość

długość

otwór gwintowy

Ś
ru

b
y

Blachowkręt M6
materiał wykonania stal nierdzewna

30 mm

6 mm

25 mm

16 mm

w zestawie podkładka z uszczelką EPDM

długość

średnica

długość gwintu

średnica podkładki

informacje dodatkowe

Śruby

Śruba imbusowa M8 x 16/20/25/30
materiał wykonania stal nierdzewna

250 / 300 / 350 mm

8 mm

16 / 20 / 25 / 30 mm

8 mm

długość

średnica

długość gwintu

wysokość łba

informacje dodatkowe specjalny element montażowy 
umożliwiający montaż klem w dowolnym 
miejscu kanału profilu
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Ś
rub

y

Śruba teowa 10 x 25/30
materiał wykonania stal nierdzewna

35 mm

10 mm

25 / 30 mm

10 x 23 x 5 mm

wysokość

średnica

długość gwintu

wymiary łba

Nakrętka kołnierzowa nierdzewna M10
materiał wykonania stal nierdzewna

10 mm

21 mm

2 mm

śruba M10

wysokość

średnica kołnierza

wysokość kołnierza

średnica otworów

informacje dodatkowe ząbkowanie od spodu kołnierza

Adapter montażowy
materiał wykonania stal nierdzewna

81 mm

30 mm

4 mm

M10

otwór regulacyjny 39 x 11 mm

długość

szerokość

grubość

średnica otworów

informacje dodatkowe

Śruba M10 x 20/25/30 z łbem sześciokątnym
materiał wykonania stal nierdzewna

26 / 31 / 36 mm

10 mm

20 / 25 / 30 mm

6 mm

wysokość

średnica

długość gwintu

wysokość łba

Nakrętka kwadratowa nierdzewna M8
materiał wykonania stal nierdzewna

6 mm

12 mm

12 mm

śruba M8

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów
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K
le

m
y

Śruba mocująca do uchwytów montażowych
materiał wykonania stal nierdzewna

64 mm

8 mm

60 mm

20 mm

specjalna końcówka wiercąca, ułatwiająca 
wkręcanie, bez nawiercania wstępnego 
gniazdo śruby na bit Tx 40

wysokość

średnica

długość gwintu

średnia łba śruby

informacje dodatkowe

Klema końcowa 30, 35, 40
materiał wykonania aluminium

33 – 44 mm

27 mm

śruba imbusowa M8

30 mm, 35 mm, 40 mm

wysokość

szerokość

średnica otworów

do modułu grubości ramy

ząbkowanie w miejscu mocowania 
modułu

informacje dodatkowe

Klema końcowa 30, 35, 40 czarna

materiał wykonania aluminium

33 – 44 mm

27 mm

śruba imbusowa M8

30 mm, 35 mm, 40 mm

wysokość

szerokość

średnica otworów

do modułu grubości ramy

ząbkowanie w miejscu mocowania 
modułu

informacje dodatkowe

Klemy
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Klema środkowa uniwersalna

Klema środkowa uniwersalna czarna

materiał wykonania aluminium

25 mm

20 mm

50 mm

śruba imbusowa M8

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów

ząbkowanie w miejscu mocowania 
modułu

informacje dodatkowe

materiał wykonania aluminium

25 mm

20 mm

50 mm

śruba imbusowa M8

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów

ząbkowanie w miejscu mocowania 
modułu

informacje dodatkowe

Łącznik profili montażowych
materiał wykonania aluminium

25 mm

45 mm

120 mm

wysokość

szerokość

długość

Łączniki
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Łącznik nierdzewny (konstrukcja 
wolnostojąca dwupodporowa)
materiał wykonania stal nierdzewna

4 mm

25 mm

45 mm

75 mm

dwa otwory regulacyjne typu „fasolka” 
23 x 11 mm

grubość

szerokość

długość

wysokość

informacje dodatkowe

Łą
cz

n
ik

i

Łącznik kątowy niski
materiał wykonania aluminium

40 mm

40 mm

37 mm

wysokość

szerokość

długość

23 mm x 11 mmśrednica otworów

Klips, uchwyt do kabli solarnych
materiał wykonania stal nierdzewna

12 mm

10 mm

20 mm

wysokość

szerokość

długość

Klipsy służą do mocowania  przewodów solarnych 
do ramy  w dowolnym miejscu na obwodzie  
paneli bez żadnych specjalnych narzędzi, 
chroniąc przewody przed uszkodzeniem. Uchwyt 
przeznaczony do mocowania razem dwóch kabli 
solarnych o średnicach 4-6 mm 2 do ramy panela 
fotowoltaicznego.

opis produktu
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Podpora niska (konstrukcja 2-podporowa)
materiał wykonania stal ocynkowana ogniowo

2170 mm

100 mm

3 mm

gwarancja produktowa 10 lat 
minimalna głębokość wbijania 1300 mm

wysokość

szerokość

grubość

informacje dodatkowe

Podpora wysoka (konstrukcja 2-podporowa)
materiał wykonania stal ocynkowana ogniowo

3265 mm

100 mm

3 mm

gwarancja produktowa 10 lat 
minimalna głębokość wbijania 1300 mm

wysokość

szerokość

grubość

informacje dodatkowe

Zbiornik balastowy Gram-box
materiał wykonania tworzywo sztuczne

900 mm

380 mm

170 mm

440 mm

długość

szerokość

wysokość minimalna

wysokość maksymalna

P
odp

ory w
oln

ostojące

materiał wykonania stal ocynkowana ogniowo

2800 mm

28º

gwarancja produktowa 10 lat 
grubość materiału: 3 mm

wysokość

kąt nachylenia

informacje dodatkowe

Konstrukcja wolnostojąca 
jednopodporowa z dwoma ramionami

Podpory wolnostojące

rozstaw mocowań do klem 550 mm 
mocowanie klem na wpust przesuwny
kąt pochylenia modułów 20º

informacje dodatkowe
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Podkładka uziemiająca

Płyta gumowa pod balast 200 x 250 x 3

A
kc

es
or

ia

Dystans epdm
materiał wykonania guma EPDM

4 mm

200 mm

250 mm

grubość

szerokość

długość

materiał wykonania stal nierdzewna

10 mm

41 mm

40 mm

śruba imbusowa ø 9 mm

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów

materiał wykonania guma EPDM

3 mm

200 mm

250 mm

grubość

szerokość

długość

Akcesoria
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Zaślepka profilu montażowego szara
materiał wykonania tworzywo sztuczne

31 mm

44 mm

44 mm

wysokość

szerokość

długość

Zaślepka profilu montażowego czarna
materiał wykonania tworzywo sztuczne

31 mm

44 mm

44 mm

wysokość

szerokość

długość

Zacisk do przewodu uziemiającego
materiał wykonania aluminium

22 mm

38 mm

40 mm

11 mm

wysokość

szerokość

długość

średnica otworów

Kątownik aluminiowy 40x40x1180
materiał wykonania aluminium

3 mm

40 mm

40 mm

1180 mm

grubość

szerokość

wysokość 

długość

informacje dodatkowe dwa otwory  ø 11 mm

A
kcesoria
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Konstrukcje 
montażowe
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Konstrukcje montażowe

K
on

stru
kcje m

on
tażow

e

KONSTRUKCJA NA DACH KRYTY 
BLACHODACHÓWKĄ

materiał wykonania stal nierdzewna 

montaż do konstrukcji 

w zależności od połaci dachu

pionowo lub poziomo

sposób montażu:

kąt nachylenia:

ułożenie modułów:

NA DACHY  SKOŚNE
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KONSTRUKCJA NA DACH KRYTY 
RĄBKIEM BLASZANYM

materiał wykonania stal nierdzewna 

montaż do poszycia dachu (rąbek)

w zależności od połaci dachu

pionowo lub poziomo

sposób montażu:

kąt nachylenia:

ułożenie modułów:

MONTAŻ Z UŻYCIEM
MOSTKA TRAPEZOWEGO

KONSTRUKCJA NA DACH KRYTY 
BLACHĄ TRAPEZOWĄ

NA DACHY  SKOŚNE

NA DACHY  SKOŚNE

materiał wykonania aluminium

montaż do poszycia dachu

w zależności od połaci dachu

pionowo lub poziomo

sposób montażu:

kąt nachylenia:

ułożenie modułów:
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KONSTRUKCJA NA DACH KRYTY 
DACHÓWKĄ

materiał wykonania stal nierdzewna 

do konstrukcji dachu

w zależności od połaci dachu

pionowo lub poziomo

sposób montażu:

kąt nachylenia:

ułożenie modułów:

KONSTRUKCJA NA DACH KRYTY 
DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ

NA DACHY  SKOŚNE

NA DACHY  SKOŚNE

materiał wykonania stal nierdzewna

montaż do konstrukcji dachu (dokrokwiowy)

w zależności od połaci dachu

pionowo lub poziomo

sposób montażu:

kąt nachylenia:

ułożenie modułów:

UCHWYT MONTAŻOWY (dokrokwiowy)
bez regulacji, z dwiema regulacjami,

z dwiema regulacjami strong

UCHWYT MONTAŻOWY 
DOKROKWIOWY
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KONSTRUKCJA Z PŁYTAMI 
MONTAŻOWYMI NA PAPĘ /MEMBRANĘ

materiał wykonania stal nierdzewna / aluminium

montaż bezinwazyjny

15°, 20°, 35°

poziomo

sposób montażu:

kąt nachylenia:

ułożenie modułów:

NA DACHY  PŁASKIE
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KONSTRUKCJA NA TRÓJKĄTACH

materiał wykonania aluminium

montaż do konstrukcji dachu 

15-35°

pionowo lub poziomo

sposób montażu:

kąt nachylenia:

ułożenie modułów:

NA DACHY  PŁASKIE
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KONSTRUKCJA BALASTOWA 
NA TRÓJKĄTACH

materiał wykonania aluminium

montaż bezinwazyjny

15-35°

poziomo

sposób montażu:

kąt nachylenia:

ułożenie modułów:

NA DACHY  PŁASKIE
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GRAM-BOX

NA DACHY  PŁASKIE

to opatentowane rozwiązanie zbiornika balastowego wykonanego z tworzywa sztucznego o bardzo wysok-
iej wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie czynników zewnętrznych. Niska masa, wysoka nośność  
i stabilność oraz ergonomiczny kształt nie posiadający ostrych krawędzi umożliwiają wykorzystanie systemu GRAM-BOX 
na dachach płaskich, na dachach skośnych o nachyleniu do 10°, ale równie dobrze, może być instalowany na gruncie. 
Kąt pochylenia modułów to 20°. Jest rewolucyjnym rozwiązaniem dostosowanym do montażu wszystkich dostępnych 
na rynku paneli fotowoltaicznych.

nowość

GRAM-BOX
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KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA 
JEDNOPODPOROWA Z DWOMA 
RAMIONAMI

NA GRUNCIE

materiał wykonania styl ocynkowana ogniowo / aluminium

1300 mm

2800 mm

trzy rzędy poziomo lub dwa rzędy pionowo

głębokość wbijania:

długość poprzeczki:

ułożenie modułów:

Konstrukcja jednopodporowa umożliwia montaż modułów: trzy rzędy poziomo lub dwa rzędy pionowo przy zachowaniu 
maksymalnych długości modułów do 1800 mm przy mocowaniu pionowym.
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KONSTRUKCJA 
WOLNOSTOJĄCA 
DWUPODPOROWA

NA GRUNCIE

grubość materiału: 3 mm

1300 mm

0-36° (regulowane) 

cztery rzędy poziomo lub dwa rzędy pionowo

głębokość wbijania:

kąt nachylenia:

ułożenie modułów:

materiał wykonania: styl ocynkowana ogniowo / aluminium

Konstrukcja dwupodporowa umożliwia montaż modułów 4 rzędy poziomo lub 2 rzędy pionowo. Możliwy montaż  dłuższych 
modułów niż 1800 mm.



OFICJALNA 
DYSTRYBUCJA

Producenci z naszej oferty:



zamowienia@sunprofi.pl



zamowienia@sunprofi.pl


