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Platdaksysteem Vario-Light

PLATTE DAKEN ZIJN VOOR 
ONS GESNEDEN KOEK.

*12 Jaar garantie op alle kunststof onderdelen
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Flexibel, licht en veilig – dat is ons monta-
gesysteem Vario-Light. Door deze eigen-
schappen is het speciaal geschikt voor platte 
daken met een laag draagvermogen. Zonder 
starre basisconstructie kan het beschikbare 
dakoppervlak optimaal worden benut door 
meerdere bakken, die aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. De bakken dienen voor de 
fixatie van de montageprofielen op het dak 
en zijn door de antisliplaag ook bij storm en 
regen absoluut plaatsvast. Een constructieve 
verbinding met het dak is bij dit systeem niet 
noodzakelijk. 

Het systeem Vario-Light laat zich op platte 
daken vanaf een maximale draaglast van 

Licht hanteerbaar.

Verdere informatie en het volledige productenoverzicht vindt u bij ons op het Internet: www.zentralsolar.de

14kg/m2 installeren. Met kiezel gevulde bak-
ken zorgen voor een gelijkmatige gewichts-
verdeling. 

Overtuigend: de zoutsproeitest heeft de kwa-
liteit van onze montagesystemen bevestigd. 
Ook na tientallen jaren continu gebruik in ge-
bieden met verhoogde zoutbelasting blijven 
zij daardoor corrosievrij. 

Het montageprofiel Vario-Line zorgt voor een 
snelle montage van het profiel op het dak – 
zonder tijdrovende en onhandige montage 
van schroefkoppen of vierkantmoeren in de 
profielgroef.

Perfect montagesysteem: Vario-Line

Montage in

recordtijd!

Platdaksysteem Vario-Light



Perfect montagesysteem:    
Vario-Light 

Opstellingshoekstuk Knick-Fix
Onze nieuw ontwikkelde opstellingshoeks-
tukken Knick-Fix zijn snel en eenvoudig te 
monteren. Deze lichtgewicht wordt ruim-
tebesparend in de volle lengte geleverd en 
direct vóór de montage met één handgreep 
geknikt, opgesteld en gefixeerd. 

De middenklem Quick-Fix completeert Vario-
Line en Knick-Fix met een verdere, eenvoudi-
ge te monteren component. De middenklem 
is reeds voorgemonteerd en daardoor me-
teen gebruiksklaar. Het groefblokje wordt in 
de groef van het aluminium profiel ingevo-
erd, omlaag gedrukt en tegelijkertijd ca. 30 
° gedraaid. Om een strak aansluitende ver-
binding te verkrijgen, moet de inbusschroef 
stevig aangedraaid worden. De drukveer van 
de schroef voorkomt dat de eigenlijke klem 
hinderlijk omlaag glijdt.  

Met ons systeem Vario-Light bespaart u tijd 
bij de montage – en daardoor contant geld.

Middenklem Quick-Fix

SYSTEMSTATIK-
NACHWEIS

DIN 1055

conform

 ZOUTNEVEL-
TESTKeurmerk: RAL-gecertificeerd over de gehele lijn.

We behoren tot de weinige Duitse ondernemingen die  
in alle vier categorieën van de sector fotovoltaïca  
RAL-GZ 966-gecertificeerd zijn.
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ZSD GmbH
zentralsolar deutschland
Pliniusstraße 8
48488 Emsbüren

Tel.: +49 5903  932 02-0
Fax: +49 5903  932 02-99

www.zentralsolar.de

Ons montagesysteem Vario-Light.
EENVOUDIG. SNEL.

Elke Vario-Light-bak laat zich in de lengterichting 
aan een verdere bak koppelen.

De aluminium profielen worden in de daarvoor 
bedoelde uitsparingen geplaatst.

Voor een gelijkmatige gewichtsverdeling adviseren 
wij kiezel als verzwaring.

Door zijn systeemflexibiliteit wordt het  
beschikbare dakoppervlak optimaal benut.
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U kunt rekenen op onze gekwalificeerde servicepartner:

VfL Wolfsburg is met zentralsolar deutschland   
een partnerschap aangegaan. Deze bundesliga-
club wil met haar partners vorm geven aan haar  
activiteiten gericht op Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen.

WANNEER HET OM HET MILIEU GAAT, SAMEN- 
WERKEN AAN EEN DUURZAME SAMENLEVING 
HUILEN WE MET DE WOLVEN MEE.

UMWELTPARTNER
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