TOEBEHOREN
VOOR
ZONNEPANELEN
Catalogus

Alles voor professionele
installatie en onderhoud
van zonnepanelen

Innovatieve oplossingen
voor betere, veiligere en snellere
installatie van zonnepanelen.
Voor u overzichtelijk verzameld.
Wij leveren sinds 2009 dakmaterialen en dakaccessoires
voor het hellende pannendak in Nederland. Met de opkomst
van zonnepanelen is daar een gespecialiseerd assortiment
bijgekomen. Dat vindt u in deze catalogus, overzichtelijk op
een rij.
Met deze producten gaat de installatie van zonnepanelen
altijd van een leien dakje…
Kevin Loomans
European building Supply
Meer productinformatie en documentatie? Bezoek onze website:

WWW.SOLARBROCHURE.COM
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Kabel- en dakdoorvoeren
Universele kabeldoorvoer
De kabeldoorvoer van Klöber plaatst u tussen de dakpannen. Geschikt voor kabels van
10 tot 70 mm dikte. Toepasbaar bij een dakhelling van 20 tot 50 graden.

• Toepasbaar bij meerdere dakhellingen en kabeldiktes
• In meerdere kleuren leverbaar
• Hoogwaardige kwaliteit door starre en soepele PVC
• Universeel toepasbaar tot dakpannen van 500x300 mm (lxb)

Art. 20041

Art. 20042

Universele kabeldoorvoer
De kabeldoorvoer van Fleck plaatst u tussen de dakpannen. Geschikt voor kabels van
50 tot 70 mm dikte. Toepasbaar bij een dakhelling van 20 tot 50 graden.

• Minder zichtbaar door slabbe en doorvoer in 1 kleur
• Snelle verwerking door gemakkelijk vervormbare flexibele slabbe
• Hoogwaardige kwaliteit van hard PVC en aluminium bewapening in de slabbe
• Universeel toepasbaar tot dakpannen van 500x300 mm (lxb)

Art. 55910

Art. 55911

Dakdoorvoer voor onder panelen
De dakdoorvoer van Klöber plaatst u onder de
zonnepanelen. Toepasbaar bij een dakhelling van 20
tot 50 graden. Geschikt voor natuurlijke ventilatie,
rioolbeluchting en afzuigkap.
• Geen schaduw door de pijp op het dak waardoor
een hoger rendement van zonnepanelen
• Toepasbaar bij meerdere dakhellingen
• Toepasbaar bij diverse leien
• Universeel toepasbaar tot dakpannen van 500x300 mm (lxb)

Ø 100: Art. 20001

Ø 100: Art. 20002

Ø 100: Art. 20003
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Ventilatie dakdoorvoeren
Universele dakdoorvoer
De universele dakdoorvoer van Fleck plaatst u eenvoudig onder de zonnepanelen.
Toepasbaar bij een dakhelling van 20 tot 50 graden. Geschikt voor natuurlijke ventilatie,
rioolbeluchting en afzuigkap.
• Snelle verwerking door gemakkelijk vervormbare flexibele slabbe
• Geen schaduw door de pijp op het dak, daardoor geven de zonnepanelen een hoger
rendement.
• Toepasbaar bij meerdere dakhellingen
• Inclusief flexibele slang
• Universeel toepasbaar tot dakpannen van 500x300 mm (lxb)

Ø 100: Art. 55912

Universele lage dakdoorvoer
De universele lage dakdoorvoer van Klöber plaatst u eenvoudig tussen de dakpannen. Dat
kan uitstekend náást een zonnepaneel, omdat deze zo laag is. Toepasbaar bij een dakhelling
van 20 tot 50 graden. Geschikt voor natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie, afzuigkap
en rioolontluchting.
• Snelle montage
• Geen schaduw van de pijp op het dak daardoor geven de zonnepanelen een hoger
rendement
• Toepasbaar bij meerdere dakhellingen
• Op aanvraag in extra grote slabbe leverbaar (voor grote dakpannen)
• Universeel toepasbaar tot dakpannen van 500x300 mm (lxb)
Ø 100: Art. 20004
Ø 125: Art. 20010
Ø 150: Art. 20016

Ø 100: Art. 20005
Ø 125: Art. 20011
Ø 150: Art. 20017

Ø 100: Art. 20006
Ø 125: Art. 20012
Ø 150: Art. 20018

Flexibele slangen
We leveren flexibele slangen voor de Klöber universele lage dakdoorvoer.
U kunt kiezen uit de maten:
Ø 100 mm (slanglengte 62 cm)
Ø 125 mm (slanglengte 70 cm)
• Inclusief klemring
• Flexibel PVC
• Aansluiting voor Ø 100 mm, Ø 125 mm
• Toepasbaar op diverse andere typen doorvoeren van Klöber

Art. 20034
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Art. 20035

Bevestiging & bescherming
Dakpanlijm
Dakpanlijm voor het verlijmen van dakpannen. Ook toepasbaar op hout, glas, staal, aluminium en PVC.
Leverbaar in de kleuren zwart en dakpanrood.
Op aanvraag leveren we ook de transparante Zettex-dakpanlijm.
• Rek bij breuk: 260%
• Temperatuurbestendigheid: -50 tot 100 °C
• Elastisch vermogen: >90%
• Voor alle kleuren dakpannen toepasbaar
• Voorkom dure naleveringen door gebroken dakpannen

Art. 91040

Art. 91039

Schroeven voor PV-systemen
Diverse zeskantbouten (RVS), kraagmoeren (RVS) en gevelplaatschroeven met 16 mm kraag (verzinkt).
Bedoeld voor bevestigingsmateriaal van zonnepanelen.

• Andere typen schroeven op aanvraag leverbaar
• Zeskantbout en kraagmoer van uitstekende kwaliteit RVS met een lage indraaiweerstand
20 mm 200 st. Art. 21000
75 mm 100 st. Art. 21001

M6 200 st. Art. 21003
M8 200 st. Art. 21004

20 mm 200 st. Art. 21002
19 mm 200 st. Art. 21005
25 mm 200 st. Art. 21006
32 mm 200 st. Art. 21007

50 mm 200 st. Art. 21008
65 mm 200 st. Art. 21009
75 mm 200 st. Art. 21010

Coating voor zonnepanelen
Wij leveren Nano-Glascoating van Rust-Oleum, geschikt voor zonnepanelen en glas. De coating werkt
met een nagenoeg onzichtbare film. Die stoot (regen)water en vuil af en voorkomt zo ook kalkvorming.
• Hoger rendement door water en vuil afstoting
• Stofdroog na 10 minuten
• Ook te gebruiken bij spiegels, autoruiten en glas
• Zowel binnen als buiten toepasbaar
• Slechts 1 liter nodig voor wel 40 tot 100 m²!

Art. 20175

M Safe Pu-Flex B handschoenen
M-Safe PU-Flex B handschoenen zijn geschikt voor allround montagewerkzaamheden met een
zekere mate van vervuiling, waarbij het vuil niet mag opvallen. De PU-handschoenen hebben een
uitstekende vingergevoeligheid en verhogen de productiviteit.

• Veiliger werken
• Pu laag voor meer grip
• Goede ventilatie van uw handen

Maat 8 (M): Art. 21011
Maat 9 (L): Art. 21012

Maat 10 (XL): Art. 21013
Maat 11 (XXL): Art. 21014
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Vogelwering
Vogels en ongedierte veroorzaken vaak schade
aan daken en zonnepanelen. Bijvoorbeeld door
vervuiling van nesten en nestmateriaal. Of
door doorgeknaagde bedrading.
Vervuiling zorgt ook voor ernstig verminderde
ventilatie, terwijl ventilatie juist zo belangrijk is
voor de werking en levensduur van zonnepanelen.
Met onze Solarguard Vogelwering lost u deze
problemen direct op! Het systeem past op
vrijwel alle soorten zonnepanelen. U monteert
het gemakkelijk en snel met de bijgeleverde
klembeugels.

Solarguard Vogelwering set
Solarguard Vogelwering is speciaal ontwikkeld voor PV-panelen. De vogelwering sluit perfect
aan op elke vorm dakpan, dankzij de flexibele spijlen. We leveren de set compleet met
bijbehorende clips, tie-wraps en installatiedocumentatie.
Wordt geleverd in stroken van 100 cm

• Sluit aan op iedere dakpan en dakbedekking
• Voorkom schade aan daken en zonnepanelen
• Optimale ventilatie blijft behouden

Leverbare sets:
5 meter + 25 clips
10 meter + 50 clips
20 meter + 100 clips

5 meter: Art. 20191
10 meter: Art. 20192
20 meter: Art. 20193

Solarguard Clips
Met deze clips bevestigt u Solarguard Vogelwering snel en gemakkelijk op een aluminium
profiel: eerst schuift u de clips op het profiel. Daarna schuift u de vogelschroot in de clips.
Simpel!

• Snel en eenvoudig schuifsysteem
• Past op elk paneel met een aluminium profiel
• Van uitstekende kwaliteit RVS

Leverbare aantallen:
25 stuks
50 stuks

25 stuks: Art. 20194
50 stuks: Art. 20195
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Vogelwering
Duivenwering X-vorm RVS-pinnen
Duivenwering houdt vogels diervriendelijk van de nok, dakrand en dakgoot weg. Het dak en
de zonnepanelen blijven schoon. U voorkomt zo rendementsverlies en schade.

• Eenvoudig te plaatsen met de Transparante kit duivenwering (zie onder)
• Schone zonnepanelen en een schoon dak, dus geen rendementsverlies
• Duiven en vogels zoeken een andere plek en verwonden zich niet
• Bij een breder oppervlak plaatst u eenvoudig 2 elementen naast elkaar

Art. 91034

Transparante kit duivenwering
Met deze Transparante zuurvrije kit plaatst u duivenwering. De kit hecht uitstekend op
verschillende ondergronden zoals: nokpan, dakrand, schutting en dakgoot.

• Uitstekende hechting op beton glas, geschilderd hout, keramiek, RVS en diverse
kunststoffen
• Vrijwel reukloos

Art. 91035

Robuuste duivenwering
Duivenwering houdt vogels diervriendelijk van de nok, dakrand en dakgoot weg. Het dak en de
zonnepanelen blijven schoon. U voorkomt zo rendementsverlies en (ernstige) schade.
Deze duivenwering bevestigt u eenvoudig met schroeven.

• Eenvoudig te plaatsen met schroeven
• Eenvoudig als element in een schap te leggen, zonder dat er pinnen uitsteken
• Onderling te verbinden met een weerhaak
• Schone zonnepanelen en een schoon dak, dus geen rendementsverlies

Art. 91038
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Afdichting
Easy-form loodvervanger
Klöber Easy-form loodvervanger, met volledig butyl kleeflaag.
Uittrekbaar tot 60%. Easy-form is gemaakt van gecrept aluminium
met een acryl laklaag. Volledig recyclebaar, dus beter voor het
milieu.
• Meerdere breedtes en kleuren leverbaar
• Ruim 1,5 kg/m2 lichter van gewicht (rol van 300mm = 2,1 kg)
• Snelle verwerking door 5 meter in 1 lengte te verwerken (geen vlechten nodig)
• Volledig recyclebaar
• Uitstekend product voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
Leverbare lengte: 5 meter.

200 mm Art. 92027
250 mm Art. 92030
300 mm Art. 92033
450 mm Art. 92036
600 mm Art. 92039

200 mm Art. 92028
250 mm Art. 92031
300 mm Art. 92034
450 mm Art. 92037
600 mm Art. 92040

200 mm Art. 92029
250 mm Art. 92032
300 mm Art. 92035
450 mm Art. 92038
600 mm Art. 92041

Easy-form uittrekbare tape
De Easy-form tape is 60% uitrekbaar. U kunt het gebruiken om
kabels en buizen af te dichten. Maar ook om bijvoorbeeld dakgoten
te repareren. Of om rond de hoeken van dakvensters te plakken.
• Eenvoudig te bevestigen om kabels door de uittrekwaarde van 60%
• In 60mm en 90mm breed leverbaar
• Zowel binnen als buiten te gebruiken

Art. 97888

Art. 97889

Zelfklevende afdichtingsmanchet
Met deze zelfklevende, luchtdichte afdichtingsmanchet voert u kabels, leidingen,
slangen en buizen door de dakfolie.
• Zelfklevend
• Meerdere diameters leverbaar
• Eenvoudig in gebruik door zelfkleving
• Zowel binnen als buiten te gebruiken
Ø 08 - 12 mm Art. 97882
Ø 15 - 22 mm Art. 97883
Ø 25 - 32 mm Art. 97884
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Ø 42 - 55 mm Art. 97881
Ø 50 - 70 mm Art. 97886
Ø 150 - 165 mm Art. 97887

Afdichting
Permo HD-tape
Met de Klöber Permo HD-tape verbindt u dampopen onderdakfolies en is buiten te verwerken. Ook toe te
passen bij kleine beschadigingen en scheuren. Eén rol bevat 30 meter HD-tape.

• Eenvoudig met de hand te scheuren
• Gemakkelijk verwijderbare aftrekstrip
• Dampopen plakband
• Ook toepasbaar bij kleine beschadigingen en scheuren

Leverbare breedte:
60 mm
80 mm

Art. 97894

Art. 97891

Permo transparante TR-tape
De Klöber Permo TR-tape is transparant, lucht- en winddicht en gewapend met een goede elastische
eigenschap.

• Universeel binnen en buiten verwerkbaar
• Transparant
• UV-bestendig
• Lucht- en winddicht

Art. 97893

Permo Extreme RS SK2 onderdakfolie
De Klöber Permo Extreme RS SK2 onderdakfolie is toepasbaar bij een indaksysteem, onder zonnepanelen.
De folie heeft een hoge dampdoorlatendheid van Sd 0,08 m en 2 plakranden (SK2) met een Onderdak Klasse
S1.
• Hoge waterdichtheid
• Uitermate geschikt voor implementatie onder zonnepanelen
• Dubbele plakrand voor een uitstekende dichting
• Temperatuurbereik tot 100 °C

Art. 92099

Permo Solar SK onderdakfolie
De Klöber Permo Solar is een reflecterende, dampdoorlatende onderdakfolie. Ook reflecteert de folie
infraroodstraling. Met name de stralingswarmte van dakpannen en leien. De onderdakfolie heeft een
dampdoorlatendheid van Sd 0,07 m en een plakrand (SK) met een onderdak klasse S1.

• Hoger rendement door de reflectering tot 60% van de jaarlijkse stralingswarmte
• 30% besparing op stookkosten dankzij de jaarlijkse stralingswarmte in het dakvlak

Art. 97902

Wallint Solar dampscherm
De Klöber Wallint Solar is een perfect luchtdicht dampscherm, dankzij de uitstekende Sd-waarde van 100 m. Het dampscherm
voldoet aan Klasse E3 en heeft een zeer hoge scheur- en spijkersterkte.

• Hoge scheur- en spijkersterkte
• Zeer hoge Sd-waarde bij een hoge luchtvochtigheid
• Voldoet aan Dampscherm Klasse E3

Art. 97898
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Dakveiligheid
Looprooster set
Met het Looprooster werkt u eenvoudiger, veiliger en sneller op het dak. Het Looprooster is instelbaar voor een
dakhelling van 15 tot 60°. U bevestigt het systeem aan een extra regel die op het dakvlak is gemonteerd.

• Veilige manier van werkzaamheden verrichten op het dak
• Tijdswinst door snellere verwerking d.m.v. stabiele werkhouding
• Leverbaar als complete set
• In meerdere maten en kleuren leverbaar
Leverbare set:
400 x 250 mm
800 x 250 mm
2000 x 250 mm
Leverbare kleuren:
Verzinkt
Zwart (RAL 9005)
Rood (RAL 8004)

400 mm

Art. 61096

Art. 61097

Art. 61098

800 mm

Art. 61099

Art. 61100

Art. 61101

2000 mm

Art. 61102

Art. 61103

Art. 61104

Trapac ladderhaak
Met de Klöber Trapac ladderhaak betreedt u het dak veiliger: om veiligheidslijnen te bevestigen of dakladders te
gebruiken. U monteert hiervoor de haak op zorgvuldig te bepalen punten op het dak. De Trapac voldoet aan
scherpe wettelijke eisen (de EN-517 norm).
• Werk veiliger op het dak
• Voldoet aan de EN517 veiligheidsnorm
Leverbare types:
Type A: speciaal geschikt voor dakpannen
Type B: speciaal geschikt voor leien dakbedekking op dakbeschot
Leverbare kleuren:
Verzinkt
Zwart
Rood

Trapac ladderhaak nagels kunnen worden bijgeleverd Art. nr. 61087 (32 stuks)
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Ladderhaak Type A

Art. 61086

Art. 61079

Art. 61080

Ladderhaak Type B

Art. 61088

Art. 61082

Art. 61183
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www.solarbrochure.com
European Building Supply, De Star 6c, 1601 MH Enkhuizen (NL)
Tel. (+31) 72 571 96 55, Email: info@europeanbuildingsupply.com
De informatie in deze brochure wordt uitsluitend ter informatie gegeven. Omdat de fabrikant en leverancier geen controle heeft over de juiste applicatie en
verwerking van de producten, kan hij hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Raadpleeg onze online informatie op www.solarbrochure.com voor meer
productinformatie, zoals productgegevensbladen en installatievoorschiften. De afbeeldingen in deze catalogus kunnen afwijken van het werkelijke product.
Alle afgebeelde logo’s, merknamen en overige merkuitingen zijn en blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaar.
© Copyright 2017 EBS European Building Supply B.V. Alle rechten voorbehouden.

