
Datasheet
ValkPro+  |  ValkPro+ East West 

Technische specificaties •  Lage ballast, plat dak systeem met vaste tilthoek van 10º.
•  Steekrijen van 1,5 m (zuid) en 2,3 m (oost-west).
•  Afgeschermd systeem met winddeflectors (zuid).
•  Geschikt voor panelen met de volgende afmetingen:
  breedte van 977 tot 1070 mm, lengte van 1559 tot 1675 mm en van 1952 tot 2000 mm.  
 Het oost-west systeem is geschikt voor elke paneellengte.

ValkPro+ versus
concurrerende systemen

•  Metalen koppelingen, geen kunststof. Hierdoor sterker en eenvoudig te aarden.
•  Ook toepasbaar op hoge daken (+ 12 m).
•   Toepasbaar op daken met een afschot tot en met 5º. Bij > 5º dient het systeem te  

worden gefixeerd aan het dak.
•  Universeel geïntegreerde paneelklemmen (28-50 mm framehoogte).
•  Kan onnauwkeurigheden in plaatsing ‘A-frames’ opvangen.
•  Ook geschikt voor grinddaken en vaste bevestiging aan daken en staalconstructies.
•  Verhoogd op dak gemonteerd voor gegarandeerde afwatering.
•  Verrassend lage prijs.

Extra eigenschappen •  Minimale ballast en dakbelasting dankzij winddeflectors en doorgekoppelde rijen.
•  Monteren ging nog nooit zo snel, zeer beperkt aantal schroefverbindingen.
•  Maximale logistieke eenvoud, zeer beperkt in aantal artikelen en afmetingen.
•  Zuid en oost-west opstelling.
•  Voorbereid voor kabels en kabelgoten.
•  Volledig volgens normeringen.
•  Eenvoudig en volledig demonteerbaar.
•  Ideaal voor SDE+ projecten.

Bruto indicatieprijslijst - 
oost-west

ValkPro+ East West  |  bruto indicatieprijslijst
Aantal panelen per rij 5 10 15 18
Aantal rijen 5 10 15 26
Aantal panelen 50 200 450 936
Bruto indicatieprijs LAGE windbelasting (per Wp) € 0,103 € 0,092 € 0,089 € 0,088
Bruto indicatieprijs HOGE windbelasting (per Wp) € 0,126 € 0,112 € 0,107 € 0,105

• PVC daken 4-7% toeslag

• Prijzen op basis van standaard ca. L=1650 mm, 250 Wp paneel.

Bruto indicatieprijslijst -  
zuid

ValkPro+ |  bruto indicatieprijslijst
Aantal panelen per rij 5 10 15 18
Aantal rijen 5 10 15 40
Aantal panelen 25 100 225 720
Bruto indicatieprijs LAGE windbelasting (per Wp) € 0,172 € 0,153 € 0,146 € 0,144
Bruto indicatieprijs HOGE windbelasting (per Wp) € 0,211 € 0,174 € 0,161 € 0,153

• PVC daken 2-4% toeslag

• Prijzen op basis van standaard ca. L=1650 mm, 250 Wp paneel.
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