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ValkPitched - Clamp
ValkPitched - Insert
ValkPitched - Trapezoidal
Bij de ontwikkeling van montagesystemen voor daken zijn montagegemak en
snelheid belangrijke aandachtspunten. Als het gaat om schuine daken komt er
echter nog een belangrijk aandachtspunt bij: flexibiliteit. Er zijn immers vele
soorten schuine daken met elk hun vereisten voor een gedegen bevestiging. Ons
assortiment voor schuine daken is zowel doordacht als compleet. Onderstaande
drie basissystemen zijn toepasbaar op veel verschillende daktypen, zoals
pannendaken, staaldaken, golfplaatdaken en felsnaaddaken. Met natuurlijk
voor ieder schuin dak de juiste, veilige dakbevestiging.

ValkPitched - Clamp
Uniek aan dit systeem:
Klemsysteem
Universele tussen- en eindklemmen (H 28-50 mm)
Minder dakbevestiging noodzakelijk door zeer sterk profiel
Koppelstuk van gelijke sterkte als profiel, dus geen zwakke plekken
Praktische en veilige zijmontage

ValkPitched - Insert
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Uniek aan dit systeem:
Inschuifsysteem
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Zeer snelle paneelmontage
Automatisch een perfect uitgelijnd systeem
Strak aanzicht
Minimum aantal profielen nodig door optimale uitlijning

ValkPitched - Trapezoidal
Uniek aan dit systeem:
Klemsysteem met universele tussen en- eindpaneelklemmen (H 28-50 mm)
Logistiek voordeel door korte profiellengtes
Indien gewenst ook lange lengtes verkrijgbaar
Waterdichte bevestiging met speciale schroeven of popnagels
Voorgeponste gaten in profielen voor snelle en eenvoudige montage
Ook geschikt voor stalen golfplaatdaken
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Toepassingen Schuin Dak Systemen
De ValkPitched – Clamp, de ValkPitched – Insert en de ValkPitched –
Trapezoidal
hebben verschillende bevestigingsmethoden. Hiermee
is een snelle en bedrijfszekere bevestiging gewaarborgd bij zeer veel
verschillende daktypen.
Zo maken we voor pannendaken gebruik van onze befaamde methode
waarbij de Smartline dakhaak met een sterke schroefverbinding aan een
geïmpregneerde houten plank wordt bevestigd. Dit maakt het systeem
bestand tegen de zwaarste weersomstandigheden.
Als alternatief voor de Smartline dakhaak is er de Slimline dakhaak,
waarbij de haak achter de panlat wordt geschoven en de Strongline
dakhaak, waarbij de haak direct op de sparren wordt geschroefd.

ValkPitched ValkPitched
Clamp
Insert

ValkPitched
Trapezoidal

WAAROM VAN DER VALK
SOLAR SYSTEMS?
• Innovatieve systemen ontwikkeld volgens wereldwijd
geldende normeringen
• Snelle en betrouwbare leveringen dankzij modern
machinepark en grote voorraden
• Systeemleverancier sinds 1963
• Gratis te gebruiken software voor projectontwerp en
-calculatie
• Alle systemen toepasbaar op elk type dak of ondergrond

Dakpannen Smartline
Dakpannen Slimline

• Snelle montage dankzij voormontage van essentiële
onderdelen

Dakpannen Strongline
Golfplaten

• Grote flexibiliteit in oplossingen

Staal/ Trapezium

• Diverse systemen ook leverbaar als kant-en-klare kits

Felsnaad (plat/ rond)
Bitumen
Lei/ Shingle
Vlakke pan
Bekijk hier welke systemen op welke dakbedekking kunnen worden toegepast.

Glaspanelen
Naast de gangbare zonnepanelen met frame kunnen ook zonnepanelen
zonder frame middels glasklemmen worden bevestigd.
De montagesystemen van Van der Valk Solar Systems

Gratis Software

worden geleverd en geïnstalleerd via een uitgebreid

Met onze gratis te gebruiken software, de ValkPVplanner, kan in
eenvoudige stappen een complete projectcalculatie met artikellijst en
projectspecifieke installatiehandleiding worden verkregen.

netwerk van dealers en installateurs. Wij helpen u graag
bij het zoeken naar het juiste contact bij u in de buurt.

Meer informatie (o.a. datasheets, prijslijsten en
handleidingen) kunt u downloaden op onze website.
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Van der Valk Solar Systems ontwikkelt en
produceert solar montagesystemen voor:

Open velden

Kassen

Waterpartijen

VOOR UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ
VAN DER VALK SOLAR SYSTEMS OF UW DEALER / INSTALLATEUR.

CONTACTGEGEVENS VAN DER VALK SOLAR SYSTEMS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN
Nederland
Zwartendijk 73, 2681 LP Monster
The Netherlands, T +31 (0)174 212223
info@valksolarsystems.nl
www.valksolarsystems.nl

Engeland + Ierland
Innovation House, Discovery Park, Innovation Way,
Sandwich CT13 9FF United Kingdom
T +44 (0)1304 897658, info@valksolarsystems.co.uk
www.valksolarsystems.co.uk

Internationaal
Zwartendijk 73, 2681 LP Monster
The Netherlands, T +31 (0)174 212223
info@valksolarsystems.com
www.valksolarsystems.com

