Kort fortalt ...

ESDEC

Produktfordele
ESDEC udvikler, producerer og leverer innovative og tidsbesparende løsninger til montering af solcellemoduler på
flade og skrå tage. Virksomheden blev grundlagt i 2004 af
to installatører i Nederlandene. Siden har ESDEC udviklet
sig til en global markedsleder indenfor tagprojekter og monteringsløsninger af høj kvalitet. Virksomheden, der har hovedkvarter i Deventer, fokuserer især på produkternes pålidelighed under alle vejrforhold og deres bæredygtighed fra
produktion til forsendelse.
ESDEC har stor international erfaring og investerer løbende
i innovation, forskning og udvikling. I dag sikrer ESDEC-produkter millioner af solcellemoduler i Europa, Nordamerika
og Asien.

● systemer til skrå tage

– ClickFit EVO ståltag: universelt letvægtssystem
til trapez- og bølgebliktage
– ClickFit EVO tegltag: variabel tilslutning med
praktisk ophængskrog- og kliksystem eller
skrueforbindelse i spærene
● systemer til flade tage
– FlatFix Wave Plus til erhvers- og industritage:
unik udfoldeteknik og færdigmonterede
basiselementer til øst-vest systemer med
kabelstyring og forskellige ballastmuligheder
– FlatFix Fusion til mindre og mellemstore flade
tage: smart modulært kliksystem (opstilling mod
syd) til individuel konfiguration

Garanteret sikkerhed
● 20 års garanti efter installation

● garanteret tæthed af taget (termisk afkobling)
● testet i hele verden: Sikker ved storm, brand, regn,
sne og lynnedslag

Hurtig og nem installation

● universel modulklemme til alle solcellepaneler (med
rammer) kan bruges som midt- og endeklemme i
kombination med endekappen
● klikforbindelsen på den universelle tagkrog
muliggør en hurtig tilslutning af monteringsskinnen
● færre komponenter, værktøjsfri installation eller
montering med max. ét værktøj
● FlatFix Wave Plus: unikt design gør boring og
skæring overflødigt
● innovative produkter til nem kabelstyring
● integreret potentialudligning til flade tagsystemer

Smart service

● individuel understøttelse på stedet ved store
projekter
● gratis ESDEC-kalkulator til omfattende
planlægninger og kalkulation af skrå og flade tage
● træning og uddannelse på stedet, online eller i
ESDECs uddannelsescenter
● teknisk support ved spørgsmål om produkter og
installation
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