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DE ZES
STERKE PUNTEN

Wij bieden onze klanten vele vormen van ondersteuning,
van technische vragen en berekeningen tot trainingen en
onsite leveringen.

Technische ondersteuning

Commerciële ondersteuning

Project ondersteuning

Onze sales engineers helpen u graag met het
berekenen van de juiste materialen voor uw
projecten

Al onze folders en handleidingen zijn te
downloaden en ook verkrijgbaar als hard copy
voor u en uw klanten

Voor uw specifieke projecten is er de
mogelijkheid om samen met één van onze
adviseurs tot de beste oplossing te komen

Calculatietools

Training

Onsite levering

Met behulp van onze calculators kunt u
eenvoudig zelf berekenen wat u nodig heeft
per systeem aan benodigde materialen

Wij bieden installateurs diverse trainingen
in het gebruik van onze montagesystemen,
indien gewenst op locatie

Wij kunnen onze systemen direct aanleveren
op de bouwplaats. Dit kan uitkomst bieden bij
projecten waar de tijdsdruk hoog is

www.esdec.com

PROFITEER
VAN 12 JAAR EXPERTISE
Esdec BV ontwikkelt, produceert en levert professionele montagesystemen voor
zonnepanelen op alle type daken. Onze innovatieve systemen Clickfit en Flatfix
onderscheiden zich doordat ze eenvoudig te plaatsen zijn door de installateur,
zonder concessies te doen aan degelijkheid en duurzaamheid van het product.
Sinds de oprichting van Esdec BV in 2004, zijn er wereldwijd meer dan 4.000.000
zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van >1GWp op ClickFit en FlatFix
geïnstalleerd. Esdec BV is één van de grootste Nederlandse producenten van
montagesystemen voor zonnepanelen.

SNEL
BETROUWBAAR
INNOVATIEF

MONTAGESYSTEEM VOOR
SCHUINE DAKEN
Het ClickFit montagesysteem onderscheidt zich doordat het zeer snel én eenvoudig aan te brengen is op
het dak. Wij leveren verschillende systemen, zodat er voor ieder schuin dak een passende oplossing is,
ongeacht het type of merk van het zonnepaneel.

DE 4 UNIEKE EIGENSCHAPPEN
Onze duurzame montagesystemen zijn licht, sterk en vervaardigd van hoogwaardig aluminium met een
zeer lange levensduur.
•
•
•
•

Snelle en eenvoudige montage
Beschikbaar voor meerdere type daken
BDA/KIWA gecertificeerd
20 jaar garantie

De ClickFit systemen voldoen aan de geldende normen zoals de NEN 7250 en het Nederlands bouwbesluit
en zijn gecertificeerd door BDA/KIWA.

MATERIALEN EN MONTAGE
Middels innovatieve klik technologie wordt de montagerail eenvoudig op de dakhaken vastgeklikt.
Afhankelijk van het type dak wordt er een specifieke bevestigingsmethode gebruikt. De zonnepanelen
worden gemonteerd op montagerails die worden bevestigd aan het dak.

CALCULATIE
Met behulp van onze ClickFit calculator kunt u zelf eenvoudig uw project berekenen. Vanuit deze calculatie
krijgt u een bouwplan, materialenoverzicht en gegevens over bv. dak- en windbelasting.
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MONTAGESYSTEEM VOOR
PLATTE DAKEN
Het Flatfix montagesysteem onderscheidt zich doordat het zeer snel én eenvoudig aan te brengen is op
platte daken. Dit komt de kwaliteit en levensduur van de gehele PV installatie ten goede.

DE 4 UNIEKE EIGENSCHAPPEN
Onze duurzame montagesystemen zijn licht, sterk en vervaardigd van hoogwaardig aluminium met een
zeer lange levensduur.
•
•
•
•

Snelle en eenvoudige montage
Lichtgewicht systeem
Zeer geschikt voor grote oppervlaktes
20 jaar garantie

De gehele FlatFix range voldoet aan de geldende normen en is getest in de windtunnel.

MATERIALEN EN MONTAGE
De hoofdcomponenten van het FlatFix systeem worden door middel van slimme klikverbindingen
bevestigd waardoor de montagetijd sterk verkort wordt. Door het aerodynamische ontwerp is er sprake
van verminderde ballast en krachten op het dak.

CALCULATIE
Met behulp van onze FlatFix calculator kunt u zelf eenvoudig uw project berekenen. Vanuit deze calculatie
krijgt u een bouwplan, materialenoverzicht en gegevens over bv. dak- en windbelasting.
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SNEL WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Met 12 jaar expertise weet Esdec welke vragen professionals hebben. Neem
BETROUWBAAR gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.
INNOVATIEF
Esdec BV
Paderbornstraat 4

T +31 857 607 220

info@esdec.com

7418 BP Deventer (NL)

F +31 570 621 485

www.esdec.com
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