
Naast solar montagesystemen voor schuine daken, platte daken en open 

velden heeft Van der Valk Solar Systems ook systemen voor bijzondere 

toepassingen, zoals gevels, kassen en water. 

Onderstaande drie systemen vormen een rendabele benutting van grote 

oppervlakten, hebben een verfraaiend effect en dragen bij aan een duurzaam 

imago.

ValkCanopy
Uniek aan dit systeem:

  Landscape configuratie

  Uniek compleet doe-het-zelfpakket, inclusief duidelijke handleiding en krachtentabel

  Geschikt voor woningen of (entrees van) kantoren en bedrijfsruimten

  Verfraaiing van het gebouw

 Ontwikkeld volgens Eurocode normering

ValkGreenhouse
Uniek aan dit systeem:

  Geschikt voor elk type kas of bijbehorende opstallen als ketelhuizen en verwerkingshallen

  Installatie op de zuidkant of oost-westkant 

  Versterkt duurzaam imago

  Voor kleine en grote oppervlakten

  Inclusief volledige doorrekening van de kasconstructie (Eurocode)

ValkFloating
Uniek aan dit systeem:

 Drijvende solarinstallatie

  Ideaal voor vijvers bij bedrijvencomplexen, (rijks)overheidswateren en waterbassins

  Koppelbare units met speciale kunststof drijvers voor gegarandeerde stabiliteit

  Hoger rendement door reflectie en verkoelende werking van water op zonnepanelen

  Minder waterverdamping en algengroei 

ValkCanopy 
ValkGreenhouse
ValkFloating



•  Innovatieve systemen ontwikkeld volgens wereldwijd 

geldende normeringen

•  Snelle en betrouwbare leveringen dankzij modern  

machinepark en grote voorraden

• Systeemleverancier sinds 1963

• Gratis software voor projectontwerp en -calculatie

•  Alle systemen toepasbaar op elk type dak of ondergrond 

•  Snelle montage dankzij voormontage van essentiële 

onderdelen

•  Alle systemen verkrijgbaar in zowel portrait als 

landscape configuratie

•  Diverse systemen ook leverbaar als kant-en-klare kits

Waarom Van der Valk 
        Solar SyStemS?

Speciale toepassingen

Bekijk hieronder enkele voorbeelden van projecten waarbij de ValkGreenhouse 

en de ValkFloating zijn toegepast.
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Voor uitGebreide produCtinFormatie kunt u tereCht bij 
Van der Valk Solar SyStemS oF uW dealer/inStallateur.

Van der Valk Solar Systems BV, Zwartendijk 73, 2681 LP Monster, Nederland, telefoon +31 (0)174 21 22 23, fax +31 (0)174 24 27 27,  
internet www.valksolarsystems.nl, e-mail info@valksolarsystems.nl. ontWikkelaar en produCent Van Solar montaGeSyStemen

Van der Valk Solar Systems ontwikkelt en 
produceert solar montagesystemen voor:

Schuine daken Platte daken Kassen WaterpartijenOpen velden

De montagesystemen van Van der Valk Solar Systems 

worden geleverd en geïnstalleerd via een uitgebreid net-

werk van dealers en installateurs. Wij helpen u graag 

bij het zoeken naar het juiste contact bij u in de buurt.


