
FOTOVOLTAÏSCHE

Opzetsysteem voor traditionele zonnepanelen

www.gseintegration.com

Universeel, budgetvriendelijk, ijzersterke
bevestiging en uitzonderlijke afdichting... 

En eindelijk blijft de afdekkingsgarantie behouden! 

Toepasbaar op alle

types dakbedekking

en dakvorm! 
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Verzekering WA
product en exploitatieGEOCTROOIEERD 

SYSTEEM

GSE ON-ROOF SYSTEM™



GROUPE SOLUTION ENERGIE
155-159 rue du Dr Bauer. 93400 SAINT-OUEN -  +33 1 70 32 08 00 - contact@gseintegration.com 
www.gseintegration.com

CONTACT

K E N M E R K E N

CONFIGURATIE CURVED CONFIGURATIE FLAT
Hoogte van de haak: 
95 mm

Hoogte van de haak:  175 mm

Dakbedekkingselement
in keramiek
of polypropyleen  

 Vaste of universele
rails en beugels 
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Confi guratie: 
• Staand en liggend 
  (gekruiste rails) 

Kleuren:  ■ ■

Haak en bevestiging GSE ON-ROOF: 
• 100% waterdichte en regelbare montage
• Directe overdracht van de belasting naar de dakspar
• Geschikt voor alle dakhellingen
• Geschikt voor alle dakbekledingen
• Geschikt voor alle sneeuw- en windzones, zelfs aan de kust 
   (Frankrijk - regel NV65 / Eurocode 8, besluit van 22/10/10, gewijzigd) 
• Conform de regelgeving voor de DTU-uitvoering van het dakwerk
• Vastklikbare, vaste of universele beugels: slechts 4
   referentienummers 
• Vereenvoudigd aandraaien om de montagetijd in te korten
• Handmatig aandraaien mogelijk: 12-14 Nm
• Geschikt voor alle moduleafmetingen
• Directe aarding via de beugel
• Materialen: Roestvrij staal / Aluminium / Polypropyleen/ 
   Keramiek (optie) 
• 10 jaar garantie 

Geschikt voor: 
• Dakpannen met 
   sluiting  
• Holle dakpannen 

Het dakpanelement kan door de dakpanfabrikant worden geleverd of kan 
ter plaatse worden aangepast met een diamantklokboor en koudlijm (kit) 
voor dakpannen. De “schoorsteen” wordt door GSE geleverd en is ter 
plaatse aanpasbaar voor alle “gegolfde” dakpanmodellen.

Rail

MoerMoer
Clips voor 
aansluiting
op de rail
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aansluiting
op de railKlok

Klok

Dakpan met gegolfde 
mof

Draadbout

Draadbout

Steun

Steun

Schroef

Schroef

Plaat 
GSE "FLAT"

Rail

Confi guratie: 
• Staand en liggend
  (gekruiste rails) 

Geschikt voor: 
• Leien
• Dakspanen
• Platte dakpannen 

Plaat GSE ON-ROOF aanpasbaar aan de afmetingen van de 
platte dakpannen en leien 

Geschikt voorde producten: 

En nog vele andere... 

Kleuren:  ■ ■
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