
Met SlimFix Solar introduceert IsoBouw het eerste dakelement dat volledig is afgestemd op de 
hoge eisen die gesteld worden aan de toepassing van zonnepanelen. SlimFix Solar elementen 
bieden een waterkerend “zonnepaneel-platform” waarop direct alle gangbare zonnepanelen 
kunnen worden bevestigd. De vormgeving van het  SlimFix Solar element  is dusdanig dat er 
naast de waterafvoerende functie altijd een goede ventilatie en koeling van de zonnepanelen 
en de dakpanelen wordt gerealiseerd.  Dit garandeert de levensduur van de dakconstructie  en 
verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

Met SlimFix Solar kan de aannemer/dakdekker nu eenvoudig en snel al het voorbereidingswerk 
verrichten voor de latere plaatsing van de zonnepanelen door de installateur. In de tussentijd is 
het dak met SlimFix Solar waterdicht! Daar waar geen zonnepanelen komen kan eenvoudig 
gecombineerd worden met de SlimFix dakelementen. Een dak met gedeeltelijk zonnepanelen 
en pannenbedekking? Ook dat is geen probleem met SlimFix Solar. 
  
• Geschikt voor alle gangbare zonnepaneelsystemen 
• Perfecte ventilatie en koeling van het zonnepaneel = hoog rendement
• De vertrouwde verwerking van een standaard SlimFix dakelement 
• Te combineren met standaard SlimFix dakelementen en pannenbedekking
 

SlimFix Solar
’s Werelds eerste dakelement  
geschikt voor zonnepanelen 

www.isobouw.nl/dakelementen

* Hou onze website in de gaten voor de exacte introductiedatum
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De vertrouwde montage van de SlimFix dakelementen met,  

ter plekke van de toekomstige PV-panelen, de toepassing van 

SlimFix Solar.

Over de houten tengels de waterkerende kunststofkap plaatsen 

op de plek waar de PV-panelen komen.

De alu-profielen monteren op de SlimFix Solar elementen

SlimFix Solar
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De panlatten monteren.

De pannen leggen rondom het PV-veld. Het dak is nu 

waterkerend en kan een korte periode open liggen voordat  de 

PV-panelen worden gemonteerd.

De PV-panelen monteren op de alu-profielen.




