Producten handboek
Geïntegreerde zonnepanelen in de bouw

Mystiek van Solinso

Zonnepanelen als dakbedekking geïntegreerd tussen vlakke dakpannen
Solinso
Solinso is een Nederlandse fabrikant van zonnedakpannen
die zich richt op de esthetische integratie van zonneenergie in daken. Solinso heeft diepgaande kennis van
technische kunststoffen, zonne-energie en bijbehorende
productieprocessen. Bovendien beschikt Solinso over
kennis van daken en gevels en kan u helpen om ontwerpen
voor uw dak te visualiseren.
Zonne-energie onzichtbaar gemaakt
Mystiek is ontworpen om naadloos aan te sluiten op het
ontwerp van gangbaar verkrijgbare vlakke dakpannen.
Solinso Mystiek is ontworpen op de dakpanmaat qua
breedte (5 tot 6,5 dakpannen), lengte, kop- en zijsluitingen.
Zo vormt Mystiek in combinatie met de dakpan een
waterkerend, energieopwekkend geheel. Het zonnepaneel
volgt naadloos de lijn van de dakpannen en wordt zo
nagenoeg onzichtbaar. Het ontwerp van de woning behoudt
daardoor de esthetische waarde.
Hoge kwaliteit en hoog rendement
Solinso zonnedakpannen bestaan enkel uit de
hoogste kwaliteit materialen. Dat geldt zowel voor de
elektrotechnische materialen als de kunststoffen. Een
Mystiek zonnestroom systeem heeft een vergelijkbaar
rendement als een zonnepanelen systeem dat óp de
dakpannen ligt.

Specificaties
Vermogen:

tot 180 Wp per m2

Prijs:

€280 ex. BTW per m2

Kleur:

Zwart

Materiaal:

Glas folie laminaat met PERC
monokristallijne zonnecellen in
gepatenteerd kunststof frame

Afmeting:

~1500/1580 mm bij 330/405
mm in wisselende maten

Minimale afname:

20 m2

Contact
T: +31 (0)85 902 2734

E: info@solinso.nl

Zonnedaken

Boskoop - Mystiek tussen Wienerberger Actua 10 LT dakpannen
Deze vrijstaande woning in Boskoop heeft 130 stuks Mystiek
verwerkt in de oost- en westzijde van het dak. Daarmee wordt
een gelijkmatige opwek over de dag heen gerealiseerd. De 65 m2
zonnepanelen geven een jaarlijkse opbrengst van ca. 9.400 kWh.
De Mystiek zonnedakpannen zijn naadloos geïntegreerd tussen
Wienerberger Actua 10LT dakpannen. De maat van Mystiek is
aangepast aan die van de dakpan.

www.solinso.nl

De decoratieve Zonnegevel: efficiënt en fraai
ZIGZAGSOLAR

Zonnepanelen

ZigZagSolar maakt gebruik van een uniek reflectieprincipe
waardoor de opbrengst van de zonnepanelen veel groter is
dan conventionele configuraties. Kleur en/of afbeeldingen
worden met het reflectiepaneel gerealiseerd waardoor de
zonnepanelen maximaal toegang hebben tot het zonlicht.

Voor de “mass-customized” systemen werken we samen
met een fabrikant van hoogwaardige zonnepanelen die
naar onze specificatie gemaakt worden. Brandwerendheid,
hitte-bestendigheid, vochtbestendigheid, stootvastheid
en bestendigheid tegen zouten en chemicaliën zijn erg
belangrijk.

Het reflectieprincipe
Dankzij de soft-concentrator in de decoratieve materialen en
de reflectie aan de gevel oogst ZigZagSolar bij een zuidgevel
in Nederland tot 108 kWh/m2-gevel/jaar aan zonne-energie
(per m2 gevel!). Via simulaties wordt geoptimaliseerd,
ontworpen en de opbrengst gegarandeerd.

Maatwerk
Qua zonne-energie kun je het ontwerp van de gevel door
keuze van hoeken en materialen optimaliseren naar:
• Maximale energieopbrengst per m2 geveloppervlak,
gegarandeerd!
• Laagste kosten per gegenereerde kWh.
• Maximale energie-opbrengst in ochtend, avond, herfst,
winter, lente.
• Mooiste integratie in het gebouw, volledig esthetica
gedreven.

Wat kost ZigZagSolar?
Voor grote gevelprojecten willen we graag met de
opdrachtgever meedenken en zoeken naar mogelijkheden
voor slimme engineering, slimme processen en uitgekiende
inkoop. ZigZagSolar heeft -turn-key geïnstalleerd- een
ruwweg 100 Euro/m2 hogere investering boven de kosten
van een traditionele gevel met vergelijkbare architectonische
uitstraling.

ZigZagSolar en de MPG
Het toepassen van zonnepanelen heeft voor de bepaling van
de MPG een negatief effect. Voor de MPG is het een voordeel
dat ZigZagSolar bijzonder efficient met zonnepanelen
omgaat. ZigZagSolar levert daardoor veel schone kWh aan
zonnestroom met relatief weinig zonnepaneel.

Specificaties
Vermogen:

tot 108 kWh/jr/ m2

Prijs:

ongeveer 100 Euro/m2 boven de
kosten van een traditionele gevel

Kleur:

alle kleuren zijn mogelijk

Materiaal:

glas/glas pv, alucomposite of elk
ander plaatmateriaal

Afmeting:

variabel, per unit ± 1800 x 700mm

Minimale afname:

100 m2

Contact
T: +31 (0)6 40 66 44 52

E: info@zigzagsolar.com

Zonnegevels

Eisenhowerflat Sittard
In Sittard realiseerde ZigZagSolar in opdracht van
ZoWonen de grootste Zonnegevel van Nederland.
Het reflectie principe wordt in bovenstaande foto
zelfs zichtbaar: u ziet geen zwarte zonnepanelen
maar de reflectie van de decoratieve panelen.

www.zigzagsolar.com

AEsthetica by AElex

AEsthetica; De paneelonafhankelijke BIPV oplossing!
Het AEsthetica indak systeem is ontwikkeld door Alius als
een eenvoudig te monteren universele BIPV oplossing.
Het TÜV gecertificeerde systeem is waterdicht, praktisch
onbrandbaar, zorgt voor voldoende ventilatie en toepasbaar
met bijna iedere PV module. Dé oplossing als zonnepanelen
niet teveel in het zicht mogen liggen of een geheel moeten
vormen met de bouw. AEsthetica is geschikt voor alle
typen woningbouw en toepasbaar bij zowel nieuwbouwals renovatieprojecten. Door gebruik te maken van de
techniek van het inleg-montagesysteem AElex kunnen we
een professionele en snelle montage, betere prestaties en
een hoge esthetische waarde garanderen. AEsthetica is
beschikbaar als BIM object in Archicad en Revit. Hierdoor
kan AEsthetica in een vroeg stadium al ingetekend
worden en de woning hierop aangepast worden. Zo vormt
AEsthetica een nog mooier geheel met de woning.

Over Alius

Gevelmontage

Onze lijfspreuk is ’energie voor elkaar’. Deze drie eenvoudige
woorden vertellen ons wat we doen, voor wie we het doen
en waarom we het doen. Graag steken we onze energie ook
in jou!

Recent hebben we een oplossing geïntroduceerd voor
ons AElex montagesysteem aan gevels. Voor zowel
stenen / betonnen gevels als gevels voorzien van
steeldeckbekleding is nu een veilige en mooie oplossing
beschikbaar.

Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en
producten die de wereld voorzien van duurzame energie.
Wij zijn al jaren een betrouwbare partner op het gebied
van duurzame energieoplossingen. Opgericht als
installatiebedrijf van PV systemen voor de particuliere markt
en inmiddels uitgegroeid tot een adviserende groothandel
en de grootste SolarEdge distributeur en specialist in
de Benelux. Met AElex hebben we een prachtig inlegmontagesysteem ontwikkeld en met AEsthetica een veilige
en waterdichte in-dak oplossing. Onze klimaatconcepten
bieden oplossingen gericht op o.a. klimaatbeheersing en
ventilatietechniek. Tot slot hebben we het PVT-systeem,
Volthera, ontwikkeld. Een twee-in-één oplossing waarmee
zowel elektriciteit als thermische energie (warmte) vanuit
het dak wordt gehaald.

Specificaties
Vermogen:

Afhankelijk van het toegepaste
paneeltype

Prijs:

Projectafhankelijk

Kleur:

Zwart

Materiaal:

Thermisch verzinkt staal met polyester
coating i.c.m. aluminium profielen en
RVS bevestigingsmaterialen

Afmeting:

Afhankelijke van de gewenste paneel
layout.

Minimale afname:

Vanaf 1 stuks

Contact
T: +31 (0)497 55 53 62 (algemeen) E: stan.bergmans@alius.nl

Zonnedaken

Particuliere woning - Vessem
Deze vrijstaande woning in Vessem (NB) is voorzien van een
AEsthetica in-dak systeem. In dit systeem zijn 16 Volthera PVTpanelen en 8 PV-panelen gelegd die de woning voorzien van
elektriciteit en thermische energie (warmte). Het rieten dak en
het AEsthetica systeem lopen naadloos in elkaar over.

www.alius.nl

ColorBlast® van Kameleon Solar
Gekleurde zonnepanelen op maat voor de gevel en balustrade
Kameleon Solar
Kameleon Solar is een Nederlandse fabrikant van op maat
gemaakte, gekleurde zonnepanelen voor o.a. gevels en
balustrades.

Keramische print
ColorBlast® maakt gebruik van een speciaal, keramisch
printpatroon die zowel op de buiten- als binnenzijde van
het paneel kan worden bedrukt. Keramische inkten blijven
tot wel 50 jaar kleurvast en dankzij de optische illusie van
Kameleon Solar’s pixelpatroon zijn de zonnecellen in het
paneel vanaf c.a. 5 meter niet meer zichtbaar.

Kleurechtheid

Gevels en balustrades

Het ColorBlast® kleurengamma bevat meer dan
4000 unieke kleuren en Kameleon Solar biedt ook de
mogelijkheid om binnen dit spectrum RAL, NCS en Pantone
kleuren te matchen.

Dankzij haar vele samenwerkingen kan Kameleon Solar
u verwijzen naar partijen voor het grafische ontwerp,
installatie of montage.

Optimalisatie
Maatwerk
ColorBlast® wordt voor de gevel standaard in glas/glas
uitvoering geproduceerd. U kunt zelf de afmetingen van uw
panelen bepalen, tot een grootte van ~2 x 3 meter.

Zoekt u een unieke kleur of speciaal ontwerp? Dat kan.
Kameleon Solar maakt kleuren op basis van het homogene
beeld wat ontstaat vanaf een afstand van ~5 meter. Iedere
kleur wordt uitgewerkt in het hoogst mogelijke rendement.

Specificaties
Vermogen:

tot 160 Wp per m2

Prijs:

Gemiddeld €300 per m2

Kleur:

meer dan 4000 kleuren

Materiaal:

Glas/glas zonnepaneel
Keramische inkten

Afmeting:

tot ~2 x 3 m

Minimale afname:

100 m2

Contact
T: +31 (0)165 76 38 26

E: info@kameleonsolar.com

Zonnegevels

Ticon Eiendom - Drammen, Noorwegen
Dit jaren-60, historisch hoogbouw project is gerenoveerd
met ~600 m2 gekleurde zonnepanelen op de zuid-, oost- en
westgevels. De noordgevel en schaduwdelen zijn uitgevoerd
met passieve elementen met exact dezelfde uitstraling. De gevel
is met pre-fab elementen gefabriceerd waar ook vierdubbel glas
met een warmtewerende buitenlaag wordt verwerkt.
Ticon wekt nu meer energie op dan wordt gebruikt en 80% van
de totale energiereductie komt uit de gevel.

www.kameleonsolar.com

ClearlineFusion van Viridian Solar
Hét beproefde systeem voor dakintegratie van solar PV
Viridian Solar

Waarom kiezen voor ClearlineFusion?

Viridian Solar is een fabrikant van zonnepanelen voor
volledige dakintegratie (zgn. indakzonnepanelen).
ClearlineFusion PV-zonnepanelen (elektriciteit) voor
volledige dakintegratie sluiten naadloos aan in de daklijn
en tillen dakintegratie naar een hoger niveau. Deze
solarproducten zijn ontworpen op het hoofdkantoor nabij
Cambridge (Verenigd Koninkrijk).
In 2004 ging een team van innovatieve ingenieurs
en ontwerpers de uitdaging aan om een nieuw soort
zonnepanelensysteem te ontwerpen. Ze zochten naar
partners uit de bouwsector om te helpen bij het definiëren
en specificeren van het gewenste solarproduct en
realiseerden zich al snel dat aanschafkosten niet het
enige was dat zonne-energie van algemene acceptatie
tegenhield. Esthetiek, duurzaamheid en installatiegemak
bleken eveneens belangrijk. Het resultaat van deze
samenwerking met ontwikkelaars, bouwbedrijven en
andere bouwprofessionals is in 2007 na uitvoerige testen en
keuringen geïntroduceerd.
In 2015 werd ClearlineFusion gelanceerd, een PVindakzonnepanelensysteem dat kostenconcurrerend is met
zonnepanelen voor toepassing opdak.

•
•
•
•
•
•
•

Economisch – de prijs is vergelijkbaar met opdak
gemonteerde installaties van A+ kwaliteit
Snel – slimme schuifpassingen zorgen voor een
weersbestendige en veilige bevestiging
Compact – toonaangevende paneelafstanden dragen
bij aan meer vermogen
Strak – niet zichtbare klemmen zorgen voor een fraaie
esthetiek
Eenvoudig – aanpassingen van het dak zijn niet
benodigd
Robuust – de windweerstand is meer dan vier keer
hoger vergeleken met concurrerende producten
Universeel – kan worden toegepast bij dakpannen en
leien

Snel en eenvoudig
ClearlineFusion behaalt de hoogste brandwerendheid en
uitzonderlijke windweerstand zonder de noodzaak extra
panlatten te plaatsen of het dak eronder aan te passen.
Een gepatenteerde verbindingsmethode betekent dat
panelen eenvoudig aan elkaar geschoven kunnen worden
om een waterdichte afdichting en dakbevestiging te creëren.

Specificaties
Vermogen:

300 Wp en 320 Wp per paneel

Prijs:

Verkrijgbaar via distributiepartners

Kleur:

Zwart

Materiaal:

Indakzonnepanelen met aluminium
gootstukken

Afmeting:

992 mm x 1640 mm
ruimte gootstukken tussen panelen
naast elkaar 30 mm en onder elkaar 5
mm

Minimale afname:

N.v.t.

Contact
T: +31 (0)573 45 42 00

E: info@viridiansolar.com

Zonnedaken

ClearlineFusion indakzonnepanelen - Harderwijk
Dakintegratie van solar PV d.m.v. ClearlineFusion van Viridian
Solar. Kenmerkend is het ‘strakke’ aanzicht door het volledig
ontbreken van zichtbare beugels en klemmen.
Nu ook verkrijgbaar in combinatie met VELUX dakramen!

viridian
solar

Solar Never Looked So Good – Why do it any Other Way?
www.viridiansolar.com

Solarix door Studio Solarix
Een duurzaam, esthetische en innovatief gevelsysteem
Studio Solarix
Studio Solarix ontwerpt, ontwikkelt en realiseert duurzame,
esthetische en innovatieve gevels die energie opwekken.

Solarix geeft energie aan mensen.
Groene energie koppelen we aan schoonheid en slimme
toepassingen: Solar Design. Studio Solarix wil een
significante bijdrage leveren aan het reduceren van fossiele
brandstoffen en biedt vooruitstrevende oplossingen die
nu toepasbaar zijn. Het Solarix paneel is meer dan een
zonnepaneel, niet weggestopt op het dak, maar onderdeel
van de gebouwuitstraling. Solar design dus. Een volledig
geïntegreerd gevelsysteem met vrijheid in afmetingen
kleuren en structuren.

Totale geveloplossing
Wij onderscheiden ons door het aanbieden van een totale
geveloplossing, het gebruik van unieke kleuren en patronen
en exclusieve installatietechniek om de opbrengst van de
gevelpanelen te optimaliseren. Dit kunnen we desgewenst
combineren met slimme technieken zoals datavisualisatie
met ledverlichting om de gebouwde omgeving nog
interessanter te

maken. Studio Solarix kan zo een integrale bijdrage leveren
aan het verduurzamen van gebouwen, zowel in nieuwbouw
als herontwikkeling.

Collectie of maatwerk
Studio Solarix ontwerpt gevelpanelen waarin zonnecellen
zijn geïntegreerd. We hebben een collectie aan patronen
en kleuren ontworpen, welke in verschillende afmetingen
verkrijgbaar zijn. Ook is het mogelijk voor projecten
een specifiek ontwerp te maken voor de gevel of van
de gevelpanelen. Studio Solarix staat voor optimale
ontwerpvrijheid en integratie in de gebouwde omgeving.

Specificaties
Vermogen:

tot 180 Wp per m2

Prijs:

Vanaf €375 per m2

Kleur:

diverse kleuren, designs en patronen

Materiaal:

zonnepanelen, (bio)composiet

Afmeting:

tot 2 x 3 m

Minimale afname:

50 m2

Contact
T: +31 (0)6 14 26 42 43

E: info@studio-solarix.nl

Zonnegevels

Kuijpers Design Gevel - Helmond
Door te denken vanuit design werd het in de herontwikkeling
mogelijk om opwekking van duurzame energie samen te
brengen met het creëren van een nieuwe identiteit voor het
gebouw. In het donker verandert het gebouw in een kunstobject,
dat door middel van led verlichting mee kleurt met de seizoenen
en zo een kunstzinnige ingeving geeft aan de seizoensbeleving.

www.studio-solarix.nl

GSE IN-ROOF SYSTEM
Een innovatieve en toegankelijke oplossing
Bedrijf
GSE Integration is een bedrijf dat bevestigings- en
integratiesystemen voor zonnepanelen ontwikkelt.
Het behoort tot de Groupe Solution Energie en tot de
TERREAL-groep die erkend is in de wereld van dak- en
gevelbedekking. De wens van GSE Integration is om de
meest innovatieve en geschikte producten te leveren. De
constante zoektocht naar innovatie is wat de teams drijft.
De integratiekit voor PV-panelen, GSE IN-ROOF SYSTEM,
is het resultaat van de voortdurende inspanningen van het
onderzoeks- en ontwikkelingsteam, en heeft het mogelijk
gemaakt om de Europese leider te worden op de BIPVmarkt.

GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM is een montagesysteem waarmee
standaard zonnepanelen kunnen worden geïntegreerd. Dit
systeem heeft het voordeel dat het compatibel is met de
meeste zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn.
Bovendien is het systeem compatibel met de integratie van
VELUX dakramen. Wereldwijd zijn er meer dan
4.000.000 m² geïnstalleerd waardoor dit het meest
economische systeem op de markt is.

Het nieuwe ontwerp van het BIPV-systeem van
GSE Integration, dimensioneert en bedekt nu de productieve
daken in nieuwbouw en bevestigt zijn leidende positie in
Nederland, Engeland en Frankrijk.

Specificaties
Vermogen:

Afhankelijk van het gekozen
zonnepaneel

Prijs:

Afhankelijk van de distributeur
(tussen €0,12 en €0,18/wp)

Kleur:

Zwart

Materiaal:

PP - Aluminium - inox

Afmeting:

15 referenties in portrait en 18
referenties in landscape

Contact
T: +33 1 49 48 14 51

E: contact@gseintegration.com

Zonnedaken

Volledig dak met PV op nieuwbouw – Dronten, Nederland
In het kader van het project “Gildenhof in Dronten” zijn alle 29
woningen gebouwd met 23 zonnepanelen geïntegreerd in het
dak met de door GSE Integration ontwikkelde oplossing
GSE IN-ROOF SYSTEM. Door de intelligente oriëntatie
hebben alle woningen een tuin op het zuiden en kunnen de
zonnepanelen op de daken de zon optimaal opvangen.
Deze huizen produceren dus evenveel (of meer) energie als
nodig is voor het huis.

www.gseintegration.com

Artlite Active van Solar Visuals
Gekleurde zonnepanelen als onderdeel van de gevelbekleding met vrijheid van ontwerp.
Solar Visuals
Solar Visuals ontwikkelde een gepatenteerde methode om
design visuals en kleuren te verwerken in een zonnepaneel
met de beste combinatie van energieopbrengst en
esthetiek. De panelen worden geproduceerd door onze
Europese partners in het AGC Active Glass consortium.
Solar Visuals is de Nederlandse vertegenwoordiger voor
AGC Active Glass. Alle BiPV producten uit het SunEwat
portfolio van AGC Active Glass zijn via Solar Visuals
verkrijgbaar. Naast ons eigen product Artlite Active zijn
zo ook de volledig monochrome Lacobel T Active en
semitransparante Vision Square en Vision Stripe van
AGC beschikbaar. Solar Visuals levert ook services als
gevelontwerp en visuals design.

Kleuren en Designs
De unieke methode voor het kleuren van zonnepanelen
brengt optimale balans tussen energieopbrengst en
kleurbeleving. De panelen worden vooral ingezet als
energieopwekkende gevelbekleding. De gepatenteerde
rasterisatiemethode zorgt voor een heldere kleurbeleving.
Op enkele meters afstand is het rasterpatroon niet meer
zichtbaar.

Onze methode voorkomt ook hotspot problemen in designs
met meerdere kleuren per paneel.
Voor monochrome panelen is vrij te kiezen in het RAL, NCS
en Pantone kleurenspectrum. Een aantal vooraf uitgewerkte
visual designs zijn te kiezen in de catalogus.

Maatwerk
Eigen beeldontwerpen of patronen kunnen ook worden
geoptimaliseerd en verwerkt. De panelen kunnen worden
geproduceerd in verschillende diktes, maten en vormen en
met verschillende texturen in het voorzijdeglas.

Productie en garanties
De productie vindt plaats in samenwerking met AGC
Glass Europe en partners in België. Alle garanties en
certificeringen op het product worden dan ook afgegeven
door deze multinational. Het product is ontwikkeld en
uitvoerig getest in samenwerking met TNO.

Installatie
Montage kan op dezelfde wijze als standaard bij glazen
gevelelementen worden uitgevoerd. Desgewenst door
gerenommeerde ervaren partners van Solar Visuals.

Specificaties
Vermogen:

gemiddeld 130 – 180 Wp /m2
afhankelijk van kleurdekking

Prijs:

afhankelijk van samenstelling en
volume €200 - €300/m2

Kleur:

totale vrijheid. design visuals en RAL
monokleuren

Materiaal:

glas/glas, glas/backsheet, alle glasdiktes en glastexturen beschikbaar

Afmeting:

tot 2 x 4 m

Minimale afname:

30 m2

Contact
T: +31 (0)226 312 021

E: info@solarvisuals.nl

Zonnegevels

Shell Technology Centre - Amsterdam
Solar Visuals installeerde in samenwerking met AGC Active Glass de
zonnepanelen op de gevel van het Shell STCA in Amsterdam. Elk vlak
communiceert de duurzaamheidsambities van het bedrijf aan de hand van
pictogrammen in de kleuren van de Shell-huisstijl. Elke sectie bestaat uit
zestien panelen. Mogelijk gemaakt door onze unieke rasterisatiemethode
die de zonnecel bedekt, maken we een full-color visual mogelijk die
ideaal is voor het balanceren van de energieopbrengst en esthetiek. Het
hele systeem zal naar verwachting 13.950 kWh per jaar produceren.

www.solarvisuals.nl

Zonnedaken

SOLARWATT EasyIn - indaksysteem
Omschrijving:

Data:

De aantrekkelijke SOLARWATT EasyIn 60M style
zonnepanelen maken gebruik van onze robuuste
glas-glas technologie en kunnen worden
gebruikt als gebouw-geïntegreerde PV-modules
(GiPV/BiPV).
Ze vervangen de conventionele dakpannen en
vormen de dakbedekking.

Vermogen:
Prijs: 		
Kleur: 		
Materiaal:
Afmeting PV:
Dakbedekking:
Type zonnecel:

300-305 Wp (-0 ~ +5 W)
Project specifiek
Zwart
Glas/glas, zwart aluminium frame
1688 x 1035 mm
1642 x 1015 mm
Monokristallijn

www.solarwatt.nl

Zonnedaken

Stijlvolle dakbedekking

www.beausolar.eu

Omschrijving:

Data:

De elegante twee-in-één-oplossing kan
geplaatst worden op ieder (licht) hellend dak, ook
op dat van u!

Vermogen:
Prijs: 		
Kleur: 		
Materiaal:
Afmeting:
		
Type zonnecel:

Met het waterdichte BIPV-zonnedak van
BEAUsolar® investeert u op aantrekkelijke wijze
in uw eigen energievoorziening.

150 - 190 Wp per m2
€300 per m2 incl. installatie
Zwart
Zonnepanelen, aluminium
Volledige uitvulling van het dak
Optioneel met passtukken
Monokristallijn

Zonnedaken

Glas/glas zonnepanelen op maat
Omschrijving:

Data:

Hanover Solar levert hoogwaardige glas/
glas zonnepanelen op maat voor verwerking
in overkappingen, atria, en andere
glastoepassingen.
Bovenstaand project van de BAM in Tilburg
betreft 7 rechthoekige en diamantvormen
panelen.

Vermogen:
Prijs: 		
Kleur: 		
Materiaal:
Afmeting:
Type zonnecel:

~180 Wp per m2
Project specifiek
Transparant
Glas/glas PV panelen
Op maat per project
Monokristallijn

www.hanoversolar.de

Zonnegevels

Energieopwekkende, 3D gevels

www.flexipol.nl

Omschrijving:

Data:

Een energieleverende gevel - zonder in te boeten
op ontwerpvrijheid.
U bepaalt de vorm en uitstraling.
De gevelbekleding wordt projectmatig
geproduceerd, waarbij een dunne PV-film in de
huid van het materiaal wordt verwerkt.

Vermogen:
Prijs: 		
Kleur: 		
Materiaal:
Afmeting:
Type zonnecel:

90 - 120 Wp per m2
Afhankelijk van ontwerp
Compleet naar uw wens
Vezelversterkt composiet
Compleet naar uw wens
MiaSolé

Anders

Q-Roof - Zonnecollector
Omschrijving:

Data:

Q-Roof vangt de warmte op die de zon ons
dagelijks gratis levert voor het verwarmen
van water. Het systeem wordt onzichtbaar
gemonteerd onder dakpannen of lei. Daardoor is
Q-Roof met name geschikt voor monumenten en
beschermde dorpsgezichten.

Vermogen:
Prijs: 		
Materiaal:

3 GJ per 6 m2 Q-roof per jaar
€150 per m2
Aluminium

Gemakkelijke installatie en universeel toepasbaar.
Lange levensduur en storingsvrij.

www.q-roof.nl

Anders

Solar Energy Booster

www.solarenergybooster.nl

Omschrijving:

Data:

De Solar Energy Booster paneel is achter vrijwel
elk PV paneel te plaatsen. Het paneel zorgt
voor de juiste temperatuurverhouding in het PV
paneel waardoor de efficiëntie van elektrische
opgewekte energie toeneemt. De combinatie
met warmtepomptechniek maakt een extra
energiewinst van 30% mogelijk.

Vermogen:
		
Prijs booster:
Prijs PV:
Materiaal:
Afmeting:
Type zonnecel:

552 Wp thermisch effect op
elektrisch vermogen 11 %
€110 per stuk
€122 per stuk
PV module + aluminium booster
1650 x 990 x 35 mm (combi)
Monokristallijn - halve cellen

Anders

Lumiduct - Zonwering en zonnepaneel in één
Omschrijving:

Data:

De glazen zonnepanelen zorgen naast de
opwekking van energie voor besparing op licht,
verwarming en koeling. Verder vergroten ze het
welbevinden van de gebruikers door realisatie
van een ideaal binnenklimaat met tot 3 keer
zo veel daglicht als bij toepassing van een
alternatieve zonwering.

Vermogen:
Prijs: 		
Kleur: 		
Materiaal:
Afmeting:
Type zonnecel:

300 Wp per m2
Project specifiek
Transparant
Glas, PMMA en silicone
600 x 426 x 13 mm
Triple junction (III-V)

www.wellsun.nl

Notities

Contact:
info@bipvnederland.nl
HTC 21
High Tech Campus
5656 AE Eindhoven
Nederland

Mede mogelijk gemaakt door:
WERKELIJK
AAN

BOUWEN

BIPV

