Platdaksysteem Vario-UltraLight
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Platdaksysteem Vario-UltraLight
De feiten op een rijtje.
UltraLight betekent ultralicht, en dat maakt
het mogelijk om dit systeem al te installeren
op daken met een maximaal draagvermogen van minder dan 9,5 kg/m2.  De clou:
het montagesysteem vereist helemaal geen
verzwaring. Het gestroomlijnde systeem
maakt daarbij gebruik van met behulp van
computerberekeningen geoptimaliseerde
aerodynamische elementen. Deze houden
de opwaartse krachten zo gering dat het bij
windsnelheden tot orkaankracht uitgeslo-

ten is dat een van de modules van zijn plek
wordt getild. Overtuigend: de zoutsproeitest
heeft de kwaliteit van onze montagesystemen
bevestigd. Ook na tientallen jaren continu
gebruik in gebieden met verhoogde zoutbelasting blijven zij daardoor vrij van corrosie.
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.
Montagebeispiel Vario-UltraLight

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

Bijzonder licht montagesysteem:
Vario-UltraLight

Montageprofiel Vario-Line

Onze zelf ontwikkelde opstellingshoekstukken Knick-Fix voor Vario-UltraLight zijn snel
en eenvoudig te monteren.

Opstellingshoekstuk Knick-Fix

Deze lichtgewicht wordt ruimtebesparend
in de volle lengte geleverd en direct vóór de
montage met een handgreep geknikt, opgesteld en gefixeerd.
Met ons systeem Vario-UltraLight bespaart u tijd
bij de montage – en daardoor geld.
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Keurmerk: 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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ZOUTNEVELTEST

IKSYSTEMSTAT
NACHWEIS
DIN 1055

WANNEER HET OM HET MILIEU GAAT, SAMENWERKEN AAN EEN DUURZAME SAMENLEVING
HUILEN WE MET DE WOLVEN MEE.
VfL Wolfsburg is met zentralsolar deutschland  
een partnerschap aangegaan. Deze bundesligaclub wil met haar partners vorm geven aan haar
activiteiten gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

UMWELTPARTNER

EN ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:
1. Opstellingshoekstuk Knick-Fix in een hoek van
90° buigen en met zelftappende schroeven
(Tribular) aan het profiel Vario-Line 45T fixeren.
2. Aerodynamische plaat aan de achterzijde
aanbrengen.
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3. Module inschuiven en met de
buigstrips vastzetten.
4. Klaar!
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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
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U kunt rekenen op onze gekwalificeerde servicepartner:

