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Sinds 2016 is Solar Construct Nederland gevestigd 

op bedrijventerrein Coldenhove in Maasdijk, 

pal aan de A20. We beschikken er over een modern 

bedrijfsgebouw met een ruime opslagcapaciteit: 

maar liefst 1000 vierkante meter. Daardoor zijn we 

in staat om een grote voorraad aan te houden en 

snel te leveren.

Het succes van Solar Construct Nederland is 

in een paar zinnen verklaard. Met een eigen 

montagesysteem voor zonnepanelen spelen 

we in op de behoefte van installateur en groot-

handel. In eerste instantie met een systeem  

voor schuine daken, tegenwoordig ook met 

oplossingen op een plat dak. En steeds meer 

zoeken we met installateurs naar antwoorden 

op specifieke vragen.

Samenwerking op alle fronten

Daar staan we voor. Binnen een compacte 

organisatie met korte lijnen houden we de 

contacten graag persoonlijk. Niet voor niets zijn 

al onze systemen ontwikkeld in nauw overleg 

met de markt. En die samenwerking gaat 

nog verder. We werken samen met partners 

in Europa en daarbuiten. 

Keurings- en certificerende instanties kennen 

we goed. En we zijn vooral trots op onze samen-

werking met sociale werkplaatsen. Niet alleen 

omdat daardoor een grote groep van mensen zin-

vol aan de slag is, maar ook door hun essentiële 

bijdrage aan de kwaliteit van onze systemen.

Dat maakt ook voor u de samenwerking met Solar 

Construct Nederland plezierig. Van administratie 

tot logistiek: service staat bij ons met hoofdletters 

geschreven. Wat kunnen we voor u doen?

Dingeman Ottevanger
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WERKT Ú AL SAMEN MET SOLAR CONSTRUCT NEDERLAND?

Het aantal zonnepanelen in Nederland blijft maar doorgroeien. Waar consumenten 

vooral op zoek zijn naar financieel voordeel, liggen de eisen van installateurs en groothandelaren 

anders. Die installateur zoekt mogelijkheden om panelen snel, veilig en betrouwbaar 

op daken te plaatsen. En groothandelaren willen een fabrikant die het complete pakket 

op voorraad heeft en inspeelt op nieuwe ontwikkelingen.



STERK OP HET GEBIED VAN SCHUINE DAKEN

De eerste eigen ontwikkeling van Solar Construct Nederland was die voor het 

meest toegepaste dak in Nederland: het schuine pannendak. Een systeem dat voor monteurs 

eenvoudig en snel te installeren was. Duurzaam en degelijk tegelijk. 

Nog altijd is het eerste systeem ongeëvenaard, 

al is het in de loop van de jaren steeds verder 

geperfectioneerd. De input van installatie-

bedrijven is voor ons belangrijk. Daarom komen 

veel vernieuwingen tot stand in nauwe samen-

werking met installateur en groothandel. 

Een compleet concept voor elk schuin dak

Voor elk type schuin dak is het montagesysteem 

toepasbaar. Het maakt niet uit of u panelen in 

landscape- of portraitopstelling plaatst. 

Ook is het systeem geschikt voor golfplaten 

daken, boerderijdaken, EPDM-,  bitumen en  

stalen daken (sandwich- of damwandprofiel). 

Het complete pakket is voorgeassembleerd om 

snel ermee te kunnen werken. Schroeven of 

klikken is er niet bij: uniek aan het systeem van 

Solar Construct Nederland is dat het werkt 

op basis van rotatie. En van rail tot afdekdopje: 

van de kwaliteit en stabiliteit kunt u op aan.
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DEZELFDE KWALITEIT, EFFECTIVITEIT EN SNELHEID OP PLATTE DAKEN

En wat als u nu op een plat dak een PV-installatie wilt neerleggen? Ook dan heeft 

Solar Construct Nederland de oplossing. Het systeem voor platte daken is een door-

ontwikkeling van het concept voor schuine daken.

Natuurlijk hebben we rekening gehouden met 

de specifieke eisen die platte daken stellen, 

zoals de windbelasting. Voor elk windgebied 

in Nederland is de betrouwbaarheid door en 

door getest. 

Daardoor is ook de oplossing voor platte daken 

er één die inspeelt op uw belangrijkste eisen als 

installateur. Een systeem dat robuust en snel te 

monteren is.

Een compleet concept voor elk plat dak

Met het eigen ontwikkelde systeem van Solar 

Construct Nederland is er een pasklaar antwoord 

op elke vraag. Installaties kunnen zowel zuid-

gericht als oost/west-gericht worden geplaatst. 

En bij de zuidopstelling heeft u nog de variatie 

tussen de achter elkaar geplaatste rijen: 50 en 

70 cm lengte. Daardoor bent u altijd verzekerd 

van de optimale afstand tussen twee rijen.
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ASSEMBLEREN MET EEN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Met ons montagesysteem streven we een belangrijk maatschappelijk doel na: de druk op de 

fossiele brandstoffen verminderen. Bij Solar Construct Nederland gaan we graag nog 

een stap verder in het nemen van onze verantwoordelijkheid. Daarom werken we voor de 

assemblage van onze systemen nauw samen met sociale werkplaatsen.

OOK VOOR SPECIALS IS ER DE IDEALE MONTAGE!

Er zijn ook daken die om heel specifieke oplossingen vragen. 

De sheddaken zijn er een goed voorbeeld van. Solar Construct Nederland komt te hulp: 

met maatwerk voor elk dak. 

Drie van die werkplaatsen zijn het inmiddels. 

Met de groei die ons bedrijf doormaakt, groeit 

ook de werkgelegenheid. Gemiddeld hebben 

60 medewerkers een dagtaak aan het assem-

bleren van de verschillende onderdelen. 

Medewerkers die misschien wel een afstand 

tot de arbeidsmarkt hebben, maar héél dicht bij 

ons product staan. Eén voor één zijn ze scherp, 

gemotiveerd en vooral gepassioneerd.

Op basis van uw specifieke vraag hébben we een 

oplossing of we vínden er één. De creativiteit 

daarvoor is in eigen huis. We zijn in staat om ook 

bij minder gangbare daken onze bekende 

voordelen te bieden: een werkbaar systeem, 

dat veilig toe te passen is in de praktijk en jaren-

lang blijft voldoen.

SCHUIN DAK, PLAT DAK OF SPECIAL? DÁÁROM SOLAR CONSTRUCT NEDERLAND

• Sterk in schuine daken.

• Universeel toepasbaar voor nagenoeg alle zonnepanelen in Nederland.

• Eenvoudig te configureren op onze website met een complete bestellijst als output.

• Werkbaar in de praktijk: eenvoudige montage, met een minimum aan instructie aan de slag.

• Hoogwaardig aluminium: licht en toch sterk.

• Beantwoordend aan NEN-normen en gecertificeerd door relevante instanties.

• Lange garantieperiode.

ZO SIMPEL IS HET!
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MAXIMAAL GECERTIFICEERD, OPTIMAAL GECALCULEERD

Als het ergens op zekerheid aankomt, is het wel bij werken op hoogte. 

Ook bij de toepassing van het montagesysteem voor PV-panelen. 

In de ontwikkeling en doorontwikkeling van 

onze systemen betrekken we ook specialisten. 

En vooral installateurs die als geen ander de 

dagelijkse praktijk kennen.

Certificeringen

Daardoor introduceren we een innovatie pas,  

als de bedrijfszekerheid is gewaarborgd.  

En daarom laten we onze systemen ook testen 

en certificeren door onafhankelijke instanties, 

zoals BDA, TNO en KIWA. Ook beantwoorden 

onze materialen aan NEN 7250, die prestatie-

eisen stelt aan de bouwkundige aspecten van 

systemen voor zonne-energie. Een eigen 

kwaliteitsmanager houdt continu zicht op 

onze hoge eisen.

Vraag de calculator aan

We maken het u graag makkelijk. Ons klant-

vriendelijke calculatiesysteem geeft u snel inzicht 

in het aantal benodigde materialen. De bij-

behorende materiaallijst kunt u uitprinten en/of 

opslaan als PDF. De calculator kunt u aanvragen 

via onze website.
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