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Materiaal Aluminium
Afmeting L 1.390 x B 390 x H 627/717/811 mm 

(10°/15°/20°)
Kleur Blank aluminium
Gewicht Ca. 4,4 kg
Hoeveelheid/
leveringseenheid

Conform bestelling

Leveringsvorm Op wegwerppallet
Verpakkingsmaat Conform bestelling
Leveringsgewicht Conform bestelling

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
drukfouten.

Het Optigrün Solar WRB systeem is een geballast zonnepanelen 
montagesysteem gecombineerd met een Retentiedak systeem. 
Het montagesysteem is verkrijgbaar in 10°, 15° en 20° 
opstelling. De zonnepanelen kunnen in zuid en/of oost-west 
opstelling geplaatst worden. De zonnepanelen kunnen in 
portrait of landscape wijze gemonteerd worden aan de 
universele montage rail. Optigrün levert ook de klemmen erbij, 
de installateur hoeft alleen de zonnepanelen te leveren en te 
monteren op de montagerail en aan te sluiten, de rest doet de 
dakhovenier.

Toepassing
Kan alleen worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende 
Montagerails, Montageverbindingsstukken, Montageklemmen en 
Windschoor.

Het complete systeem moet worden uitgevoerd in combinatie met 
Bescherm-absorptielaag RMS 500, Waterretentielaag WRB 80F, 
Filter- en capillairlaag RMS 500K en andere groendakcomponenten 
van de fabrikant Optigrün international AG.

Bijzondere eigenschappen
- Stabiliteit van het totale systeem is in overeenstemming met 

Eurocode 1 en 9
- Geschikt voor dakoppervlakken met 0° dakhelling
- Geballast systeem, dus geen bevestiging aan de dakconstructie
- Verkrijgbaar in 10°, 15° en 20° hellingshoek

Toebehoren
- Montagerails 
- Montageverbindingsstukken
- Montageklemmen
- Windschoor

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux
Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk

Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigruen.nl, info@optigruen.be
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OPTIGRÜN-Solargroendak WRB
Solar montagesysteem
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