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FLEXIBELE SLANG
VOOR DE UNIVERSELE DAKDOORVOER

AFDICHTINGSMANCHET
ENKELE EN DUBBELE KABELDOORVOER

VERLOOP
VOOR DE LAGE DAKDOORVOER

STAPROOSTER DAK
VEILIG HET DAK BETREDEN

LOOPROOSTER DAK
VEILIG HET DAK BETREDEN

SNEEUWVANGER
VOORKOM BESCHADIGINGEN

De flexibele dakdoorvoer is toepasbaar 
voor alle lage dakdoorvoeren.
 
* Leverbaar in Ø 100 en 125 mm
* Ook toepasbaar bij Ø 70 mm

De dakdoorvoer is toepasbaar voor o.a
bekabeling zonneboiler en airconditioning.
 
* Voor kabels van Ø 42-55 mm
* Met zelfklevende onderlaag

De verloop is toepasbaar op de flexibele
slang van 100 mm en de lage dakdoorvoer.
 
 
* Leverbaar in Ø 50 en 70 mm

Staprooster om eenboudig het dak te 
betreden. Permanente plaatsing of voor 
dakwerkzaamheden.
 
* Complete set (2st.) inlcusief 
  montagemateriaal
* Leverbaar in zwart, rood en verzinkt

Staprooster om eenvoudig het dak te
betreden. Permanente plaatsing of voor
dakwerkzaamheden. 
 
 
* Complete set (2st.) inclusief
  montagemateriaal
* Leverbaar in zwart, rood en verzinkt

Sneeuw valt in 1 laag naar beneden van het 
zonnepaneel door de gladde structuur. Het gaat 
schuiven bij een trilling in huis zoals een deur
dicht doen. Voorkom schade aan de dakgoot en
natte haren bij dichtdoen van de deur. 
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DUBBELE KABELDOORVOER
VOOR GEÏSOLEERDE 10-70 MM KABELS

ENKELE KABELDOORVOER
VOOR GEISOLEERDE 10-70 MM KABELS

KABELDOORVOER
KABELS INVERTER EN ZONNEPANELEN

LAGE DAKDOORVOER
TOEPASBAAR ONDER HET ZONNEPANEEL

LAGE DAKDOORVOER
VOORKOM SCHADUW OP HET PANEEL

DAKPANLIJM
VERLIJM GEBROKEN DAKPANNEN

De dakdoorvoer is toepasbaar o.a
bekabeling zonneboiler en airconditioning.
 
* De kap is in gewenste richting te
  draaien
* Universele slabbe voor verschillende 
  dakpannen

De dakdoorvoer is toepasbaar voor o.a
bekabeling zonneboiler en airconditioning.
 
* De kap is in gewenste richting te
  draaien
* Universele slabbe voor verschillende 
  dakpannen

Geen dapkannen meer uitslijpen. 1 tot 8
kabels luchtdicht en netjes afdichten onder
het zonnepaneel.
 
* Complete set 
* Universele slabbe voor verschillende
  dakpannen

Doorvoer in de weg voor een mooi legplan? Plaats
de doorvoer onder het zonnepaneel.
 
 
* Universele slabbe voor verschillende
  dakpannen
* Toepassing natuurlijke ventilatie en 
  rioolontluchting

Voorkom schaduw op het zonnepaneel door 
de pijp van de huidige dakdoorvoer. Estetische
uitstraling.  
 
 
* Universele slabbe voor verschillende
  dakpannen
* Toepassing natuurlijke ventilatie en 
  rioolontluchting

De dakpanlijm heeft de combinatie voordelen van
een MS Polymeer kit en een High Tack kit om
gebroken dakpannen te verlijmen. 

* Blijft flexibel
* Eenvoudige verlijming door de
  structuurdikte 
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SOLARGUARD PRO®
PANEL PROTECTION

SCHUIMSTROOK
VOOR INDAKSYSTEEM

EPDM EASYFLEX PRO
EPDM LOODVERVANGER

AANDRUKROLLER
TOEPASBAAR BIJ LOODVERVANGERS

DUIVENPINNEN
TE PLAATSEN OP DE NOK VAN HET DAK

BLADVANGER DAKGOOT
VOORKOM IN DE DAKGOOT

Voorkom schade, brandgevaar en 
rendementverlies aan de zonnepanelen
 
* Leverbaar in 35, 40 en universele
  klemmen
* Vogelwering 15 cm lang

De dakdoorvoer is toepasbaar voor o.a
bekabeling zonneboiler en airconditioning.
 
* Voorkom opspattend water met de 
  schuimstrook

Loodvervanger met volledige butyl kleeflaag
dat bestand is tegen zoute lucht
 
* Leverbaar in de breedtes 25, 30 en 45 cm 
* Uitstekende kleefkracht

Sluit een loodvervanger op de juiste manier aan
met een aandrukroller.
 
 

Voorkom rendementverlies door uitwerpselen
van vogels op het zonnepaneel. 
 

Plaats de bladvanger voordat de installatie 
plaatsvindt in de dakgoot. De bladvanger 
voorkomt dat afval in de dakgoot komt bij 
zonnepaneleninstallaties.  
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