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Solar Power & Wind Energy 

BESCHRIJVING
 
Niet ieder dak is geschikt voor de opwekking van groene stroom door middel 
van zonne-energie. Daarom bieden wij ook solar carports en veranda’s aan 
die gepositioneerd kunnen worden in functie van de zon. Zo kan een carport 
geïnstalleerd worden die vrij is van schaduw en volledig naar het zuiden 
georiënteerd is.  

Deze verschillende vormen van overkappingen worden, indien gewenst, 
uitgerust met photvoltaïsche of hybride panelen. Op een carport worden 
doorgaans on-roof panelen geplaatst, terwijl een terrasoverkapping eerder met 
in-roof panelen uitgerust wordt. 

De in-roof panelen kunnen uiteraard ook gebruikt worden op gewone daken, 
ter vervanging van de dakpannen. Deze panelen overlappen elkaar op een 
soortgelijke manier als dakpannen, waardoor ze een mooi aaneensluitend en 
waterdicht dakoppervlak vormen.

VOORDELEN  

Solar carport of solar veranda

•	 Geen	panelen	op	dak	van	het	huis	(esthetisch)
•	 Dubbele	functie	(overkapping	en	energieproductie)
•	 Optimale	oriëntatie	mogelijk
•	 Vrij	van	schaduw
•	 Onderhoudsvrij
•	 Maatwerk	mogelijk

In-roof panelen

•	 Besparing	kost	traditionele	dakbedekking	(geen		
	 pannen	of	golfplaten	meer	nodig)
•	 Waterdicht	systeem
•	 Onderhoudsvrij
•	 Esthetisch	beter
•	 Ideaal	om	vanaf	2014	de	nieuwe	richtlijnen	voor			
 hernieuwbare energie in de nieuwbouw te halen

Verkrijgbaar	met	in-roof	photovoltaïsche	of	hybride	panelen.

Overdek nu uw wagen of uw terras met onze solar 
overkappingen!

Solar carports
Solar veranda’s

DOELGROEPEN 
 
•	Particulieren
•	Bedrijven
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ANDERE PRODuCtEN IN ONS 
GAmmA 
 
•	 Photovoltaïsche	panelen
•	 Hybride	panelen	(PV/T)
•	 Warmtepompen
•	 Zonnecollectoren met boiler
•	 Draagstructuren
•	 Windturbines
•	 Energiezuinige	consumenten-	

producten

tECHNISCHE SPECIfICAtIES  

Onze	veranda’s	worden	aangeleverd	door	ons	zusterbedrijf	Building	Windows	
te	Anzegem.	In	hun	frame	worden	de	in-roof	panelen,	zij	het	photovoltaïsche	of	
hybride, geïntegreerd. 

De carports worden standaard uit hoogwaardig verzinkt metaal vervaardigd 
(poeder	coating	mogelijk	in	alle	RAL-kleuren).	De	veranda’s	worden	uit	poeder	
coated	aluminium	vervaardigd	(alle	RAL-kleuren	mogelijk).

Zowel de carports als veranda’s kunnen in verschillende formaten verkregen 
worden, afhankelijk van de wensen van de klant.

Op	een	carport	voor	1	wagen	kunnen	12	panelen	van	200	W	of	2,4	kWp,	goed	
voor	een	verwachte	opbrengst	van	2,2	MWh.	Op	een	carport	voor	2	wagens	
kunnen	18	panelen	van	200	W	of	3,6	kWp,	goed	voor	een	verwachte	opbrengst	
van	3,2	MWh.	Op	een	carport	van	6	wagens	kunnen	45	panelen	van	200	W	of	9	
kWp,	goed	voor	een	verwachte	opbrengst	van	8,1	MWh.

OVERzICHt CARPORt  

kwALItEItSmERkEN  


