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DRIE ONDERDELEN!

Met de ValkBox ontwikkelde Van der Valk Solar Systems een montagesysteem  

waarbij snelheid voorop staat: snelheid in calculeren d.m.v. de ValkBoxplanner, 

snelheid in orderpicken en snelheid in monteren. Met de ValkBox hoeft u slechts 

enkele producten op voorraad te houden en heeft u met één greep uit het schap 

exact de juiste materialen voor uw order bij elkaar. Fouten worden hiermee tot 

een minimum beperkt en werkvoorbereiding wordt kinderspel. Tel het montage-

gemak hierbij op en u weet: met de ValkBox bent u snel klaar. 

Uitvoering 1: Slimline
Bevestiging achter de panlat

 Slechts twee onderdelen: doos + profiel

 Verstelbare dakhaak (bereik 35-59 mm)

 Maximale afstand dakhaken 500 mm en oversteek profiel voorbij laatste dakhaak 125 mm

Uitvoering 2: Smartline
Bevestiging aan de tengels via extra meegeleverd constructiehout

 Slechts drie onderdelen: doos, profiel + hout

 Exacte maatvoering door speciale, snel aan te brengen, vulplaatjes

 Maximale afstand dakhaken 1200 mm en oversteek profiel voorbij laatste dakhaak 300 mm

Uitvoering 3: Strongline
Bevestiging aan daksparren, dakbeschot of tengels

 Slechts twee onderdelen: doos + profiel

 Universele dakhaak door vele stelmogelijkheden

 Maximale afstand dakhaken 1200 mm en oversteek profiel voorbij laatste dakhaak 300 mm

Gemeenschappelijke eigenschappen
De ValkBox Slimline, Smartline en Strongline hebben de volgende eigenschappen:

 Montagesysteem voor schuine daken met dakpannen

 Alle losse montagematerialen verpakt in één doos

 In blanke, semi-zwarte en zwarte uitvoering

 Profielen van 2113 mm voor efficiënt (verticaal) transport of elk ander gewenste lengte

  Portrait montage. Bij landscape montage kan via de ValkBoxplanner een aanvullend artikel  

worden besteld

 Negen varianten voor lay-outs tot negen panelen per rij

ValkBox



WAAROM VAN DER VALK
SOLAR SYSTEMS?

• Innovatieve systemen ontwikkeld volgens wereldwijd     
   geldende normeringen 

• Snelle en betrouwbare leveringen dankzij modern   
   machinepark en grote voorraden 

 • Systeemleverancier sinds 1963 

•  Gratis te gebruiken software voor projectontwerp en 
-calculatie 

 • Alle systemen toepasbaar op elk type dak of ondergrond

• Snelle montage dankzij voormontage van essentiële  
   onderdelen 

•  Grote flexibiliteit in oplossingen

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

Projectberekening ValkBox

Order calculeren in één minuut

De montagesystemen van Van der Valk Solar Systems 

worden geleverd en geïnstalleerd via een uitgebreid 

netwerk van dealers en installateurs. Wij helpen u graag 

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

Met de gratis te gebruiken ValkBoxplanner kunt u zéér eenvoudig en snel 
een calculatie maken voor de ValkBox schuin dak systemen (dakpannen).  

Aansluitend ontvangt u meteen een artikellijst in uw inbox, zodat u direct 
de materialen bij uw groothandel kunt bestellen. De planner is beschikbaar 
in zeven talen. Zelf proberen? Ga naar www.valkboxplanner.nl.

Snelheid in calculeren, snelheid in orderpicken en snelheid in monteren

Een rekenvoorbeeld met de ValkBox Smartline: bij een dak waarop één rij 
met drie panelen en één rij met vijf panelen kunnen worden geplaatst, is 
slechts het volgende benodigd (portrait montage, Smartline dakhaak):
 • 1 x ValkBox – Smartline 3
 • 1 x ValkBox – Smartline 5 
 • 2 lengten profiel van 3140 mm
 • 2 lengten profiel van 5194 mm
 •  14 lengten constructiehout van 

730 mm  

 
Voor de ValkBox Slimline en Strongline kan exact dezelfde rekenwijze 
worden aangehouden als voor de ValkBox Smartline. Hier is echter geen 

constructiehout nodig.  

V02-2018

VOOR UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ  

VAN DER VALK SOLAR SYSTEMS OF UW DEALER / INSTALLATEUR.

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

Open velden Kassen Waterpartijen

CONTACTGEGEVENS VAN DER VALK SOLAR SYSTEMS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN

Engeland + Ierland  
Innovation House, Discovery Park, Innovation Way, 
Sandwich CT13 9FF United Kingdom
T +44 (0)1304 897658, info@valksolarsystems.co.uk
www.valksolarsystems.co.uk

Internationaal
Zwartendijk 73, 2681 LP  Monster
The Netherlands, T +31 (0)174 212223
info@valksolarsystems.com
www.valksolarsystems.com

Nederland
Zwartendijk 73, 2681 LP  Monster
The Netherlands, T +31 (0)174 212223
info@valksolarsystems.nl
www.valksolarsystems.nl


