DAKRAAMSYSTEEM

VOOR INTEGRATIE
MET PV-PANELEN

DUURZAAMHEID EN
COMFORT IN ÉÉN PV-SYSTEEM
Combineer energiebesparende oplossingen met een gezond binnenklimaat en comfort in daglicht
in één PV-systeem. Integreer makkelijk een FAKRO dakraam in uw gekozen systeem. Wij hebben een
aansluiting ontwikkeld die een naadloze verbinding met bekende PV-systemen mogelijk maakt. Bepaal
zelf op welke plek u FAKRO dakramen toepast in de PV-combinatie.
Nieuwbouw en renovatie
De FAKRO PV-oplossing is toepasbaar in nieuwbouw- en in renovatieprojecten. De afmetingen van het
systeem zijn aangepast aan de gangbare maten van PV-panelen. Zo sluit het naadloos aan op het totale
systeem in uw dak. Ook voor uw speciale wensen hebben wij een oplossing op maat. Kijk voor meer
informatie op www.fakro.nl/pv-panelen

VOORBEELDEN PV-SYSTEMEN
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EIGENSCHAPPEN PV-SYSTEEM
Naadloze aansluiting
Ervaar een naadloze en waterdichte
aansluiting op bekende PV-systemen.
Personaliseer de aansluiting met een
RAL-kleur naar keuze. Elk willekeurig
PV-paneel is te vervangen door een
dakraam.

Makkelijke integratie
Het systeem is makkelijk te
integreren in een bestaande
situatie, zowel voor als na de
installatie. Het is geschikt voor
standaard dakraammaten.
Thermische isolatie
Het Thermo gootstuk zorgt voor
optimale thermische isolatie, wat
het uitermate geschikt maakt
voor passiefhuizen.

Modulaire opbouw

Solar buitenzonwering
Houd de warmte buiten met
buitenzonwering. FAKRO dakramen
kennen een compleet assortiment
buitenzonweringen, waaronder
zongestuurde screens en rolluiken.

Model PV-systeem is gebaseerd op een standaard maat dakraam: 78 x 140 cm

DAKRAAMINTEGRATIE: DRIE EENVOUDIGE STAPPEN

1.
Kies uw gewenste
PV-systeem

2.
Kies uw dakraam

3.
Optimale integratie
dakraam en PV

U begint met de keuze voor een
PV-systeem. Wilt u advies over
welk systeem het beste bij uw
wensen past, dan adviseren wij u
hier graag over.

Vervolgens kiest u een
dakraam. FAKRO kent een breed
assortiment dakramen. U kunt
hier zelf of samen met onze
adviseur een keuze in maken.

Als het al ontworpen of nog te
ontwerpen PV-systeem is gekozen,
gaan wij voor u aan de slag. U
ontvangt een dakraam inclusief
gootstukken die perfect aansluiten
op uw PV-dak. De oplossing
kan eenvoudig gemonteerd
worden. Ook hier begeleiden onze
adviseurs u graag bij.

Kijk op www.fakro.nl/pv-panelen of neem contact met ons op via
024 397 8095 voor een advies op maat.
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Bel ons voor een advies op maat:
FAKRO Nederland bv
024 397 8095
info@fakronederland.nl
www.fakro.nl

Product- en prijswijzigingen, kleur, druk- en zetfouten voorbehouden.
Alleen FAKRO heeft het recht dit document aan te passen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

