Solarge

SOLO

Composiet
zonnepaneel
Lichtgewicht, duurzaam
en eenvoudig te installeren

Agrarische sector

25
jaar

De unieke lichtgewicht Solarge SOLO zonnepanelen zijn de
ideale oplossing voor het opwekken van zonne-energie op
staldaken. De montage op de sandwich dakplaten, bijvoorbeeld
bij vervanging van asbestdaken, is eenvoudig en tot wel
50% sneller. Dit betekent lagere kosten en minder overlast
voor de bedrijfsvoering en dieren.

Vermogensgarantie

10
jaar

Productgarantie

Solarge
solar made easy

Solarge

SOLO

Solarge SOLO,
hét zonnepaneel voor
agrarische daken
De Solarge SOLO zonnepanelen zijn speciaal
ontwikkeld voor montage op (geïsoleerde) sandwich
dakplaten. De samenstelling op basis van composiet
materialen maakt ze licht van gewicht en uitermate
geschikt voor schuine bedrijfsdaken zoals stallen,

schuren en loodsen met een lichte dakconstructie.
De SOLO heeft speciale verstevigingsribben voor
meer stijfheid, die tevens worden gebruikt voor de
bevestiging en groter installatiegemak.

50%
minder gewicht

50%
sneller monteren

100%
recyclebaar

25%
Gunstigere LCA-score

Lichtgewicht composiet
zonnepanelen zijn dé
oplossing voor daken met
een lichte dakconstructie.
Zonne-energie opwekken
op uw dak kan nu altijd!

Eenvoudige en snelle
montage dankzij licht
gewicht en slim product
ontwerp. Gemakkelijk
door 1 persoon te dragen
en te plaatsen.

Volledig recyclebaar aan
het einde van de levens
duur dankzij circulair
ontwerp op basis van
vezelversterkt kunststof.

Beste score binnen
duurzaamheidskeurmerken
(o.a. BREEAM) dankzij slim
materiaalgebruik en het
terugbrengen van onnodige
montagevoorzieningen en
dakverzwaringen.
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Nieuwe generatie duurzame zonnepanelen
Technologie van Nederlandse bodem
Solarge, een Nederlands bedrijf gevestigd in
Eindhoven, gelooft in de zon als onuitputtelijke bron
van schone energie en wil het opwekken van zonneenergie op grote schaal mogelijk maken. Om dit te
bereiken heeft Solarge in nauwe samenwerking met
innovatieve industriële partners en kennisinstellingen
baanbrekende, nieuwe zonnepanelen van
composieten ontwikkeld die dankzij hun lage gewicht
en montagegemak op vrijwel ieder dak geplaatst
kunnen worden.
De unieke, lichtgewicht zonnepanelen van Solarge
zijn tot stand gekomen door toepassing van
hoogwaardige technologieën op het gebied van

Solarge BV

Solarge BV Meerenakkerweg 1A
5652 AR Eindhoven

o.a. zonneceltechnologie, composietmaterialen,
design thinking en machinebouw. Daarbij is
circulair ontwerpen van meet af aan het vertrekpunt
geweest. Solarge zonnepanelen zijn dan ook volledig
recyclebaar en minder belastend voor het milieu.
De revolutionaire opbouw van het Solarge zonnepaneel
is gepatenteerd en uitvoerig getest en gekeurd door
leidende onderzoeksinstituten: TNO/ECN, Eindhoven
University of Technology, Delft University en KIWA.
De verwachting is dat de door KIWA uit te geven
IEC 61215 en IEC61730 certificaten in september 2020
beschikbaar zullen zijn.
Zonne-energie opwekken op uw dak.
Een gezonde investering met Solarge Solo/Duo.

info@solarge.com
www.solarge.com

