
 

Tom John energy s.r.o. 
 … nabídka konstrukčních prvků pro fotovoltaiku  

Objednávejte u nás!
 

 

 

 

 

 

   Kód: KS-U-24, KS-U-24-BL 

 

Kód: KK-Z-32 / 35 / 40 mm 

 

 

 

 

 

 

Kód: PT-70-A 

  i s podlepením EPDM 

Kód: KK-Z-32 / 35 / 40-BL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Kód: PM-A-2200 / PM-A-2200-BL                         Kód: SU / SU-BL 

 

 

Koncová úchytka  
Materiál: hliník 6005A T6 
Rozměry: 26,8 /32/50 mm 

26,8/35/50 mm 

Středová úchytka -   i v černé barvě  

Materiál: hliník 6060 T6 

Rozměry: 36/24/50 mm         

 
Trapézový profil výška "70" 300mm 
Materiál: hliník EN AW • 6060 T6 

Rozměry: 114/70/300 mm 

Koncová úchytka – i v černé barvě       
Materiál: hliník EN AW - 6060 T6 
Rozměry: 114/40/300 mm 

Spojovací kus profilů 
Materiál hliník EN AW-6060T6 

Rozměry: délka 120 mm 

Profil montážní - i v černé barvě       
Materiál: hliník 6060 T6 
Rozměry: 40/40 mm  
Maximální délka: 6210 - 6500 mm 

www.tomjohnenergy.com 

00420 774 874 352 

http://www.tomjohnenergy.com/


 

 

 

  

 

Kód: HBR     
Hák bez regulace 
Ceramic and concrete tiles 
délka 110 mm, výška 63 mm 
Materiál: nerezová ocel 

 

Kód: HSR         
Hák střešní s plnou regulací 
délka 110 mm, regulovaná výška 
Materiál: nerezová ocel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Kód: A2-M10                                  Kód: A2-M8                                     Kód: W-M8       

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zoubkovaná matice A2 M10 
Materiál: nerez 

Matice do profilu s kuličkou  
13x22x10mm 
Materiál: hliník 

Kód: HM-SR / HM-BR         
Hák „S"  

S regulací  480 mm  

Bez regulace 500 mm 

Materiál: nerezová ocel  

Rozměry: délka 480 / 500 mm 

Kód: HM-BOB    
Hák střešní pro tašky Bobrovky  

Materiál: nerez 

Bez regulace 

 

Čtyřhranná matice  
Matice A2 M8 

Materiál: nerez 

 

Šroub A2 
Materiál: nerez 

Objednejte u nás, zkontrolujte dostupnost a možnosti dopravy  



Solární měniče a montážní 
systémy  

                          …. kupujte s námi 

Jsme nadšenci s vizí měnit prostředí, ve kterém žijeme na prostor, kde 
se vzájemně respektuje člověk a příroda. Máme dlouholeté zkušenosti s 
obnovitelnými zdroji, spolupracujeme s největšími světovými výrobci v 

této branži. Díky stále rostoucímu záběru našeho podnikání jsme se 
rozhodli vytvořit společnost, která by se specializovala na prodej jen 

užšího spektra produktů a příslušenství od našich ověřených 
dodavatelů. K tomuto rozhodnutí nás vedlo to, že jsme chtěli být 

schopni reagovat co nejrychleji na vaše poptávky a uměli vám najít, 
objednat a přivézt v co nejkratší možné době to, co potřebujete pro vaše 

projekty. 

tomjohnenergy.com 

Dolní náměstí 13/13, Opava 746 01 

Czech Republic 
00420 774 874 352 

miluse@tomjohnenergy.com 

https://goo.gl/maps/gDWYBbG9g4jTrEHv8
mailto:miluse@tomjohnenergy.com
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