
ZONNEPANELEN BEVESTIGEN OP IEDER DAK 
EPDM | BITUMEN | PVC | GOLFPLATEN | SANDWICH | PANNEN



PLATTE DAKEN
Met dit complete daksysteem blijven de 
originele dakfunctionaliteiten behouden. 
De afvoercapaciteit van regenwater blijft 
hetzelfde en er is geen sprake van extra 
dakbelasting. Het systeem is namelijk 
rechtstreeks en zonder ballast aan de 
bestaande dakconstructie bevestigd. 

HELLENDE DAKEN
Door zonnepanelen onder een hellings- 
hoek te plaatsen is er sprake van andere 
trek- en drukbelasting dan bij platte da-
ken. Dit systeem kan dan ook de hoog-
ste belasting aan en integreer je op het 
bestaande ongeïsoleerde of geïsoleerde 
dak. Dit is ook mogelijk bij daken met 
sandwich- of golfplaten en EPDM, PVC of 
bitumen dakbedekking.  

Het draagprofiel is van aluminium en is in 
hoogte aanpasbaar. Al het montagemate-
riaal is verkrijgbaar in aluminium of zwart.

ZONTHERMISCH
Doordat een zonthermisch systeem bij 
voorkeur in een hoge opstelling wordt 
geplaatst, is er sprake van extra windbe-
lasting. 

Om dat te weerstaan maakt Jual gebruik 
van speciale dakconsoles. Deze worden 
geïntegreerd in de bestaande dakbe-
dekking zoals EPDM, bitumen of PVC en 
zijn rechtstreeks bevestigd in de dakcon-
structie. Daardoor is er geen extra ballast 
nodig zoals bij traditionele systemen. 

JUAL SOLAR
Deze Deense fabrikant heeft oplossingen 
om zonnepanelen ballastvrij op ieder type 
dak te bevestigen. Ook voor het monteren 
van airco’s, warmtepompen of ventilatie- 
kasten zijn er speciale montagesystemen.

Technea Duurzaam is de Nederlandse 
leverancier en adviseur van Jual montage- 
systemen. Met speciale software maken 
we een maatwerkberekening voor ieder 
project. Neem voor condities en advies
contact met ons op. 

058 - 288 47 39 | info@technea.nl
www.technea.nl

De 100% waterdichte dakconsoles kun je 
bevestigen op daken met onder andere  
 EPDM, bitumen of PVC. Dit systeem is te  
                                                    plaatsen als  
                                                    oost-west  
                                                    opstelling en  
                                                    zuidopstelling.  

DAKCONSOLE-OPLOSSINGEN 
VOOR PLATTE & HELLENDE DAKEN EN ZONTHERMISCHE SYSTEMEN 


	Voorkant-flyer-jual-WEB
	Achterkant-flyer-jual-WEB

