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Materiaal Recycling HDPE
Afmetingen L 2300 x b 1320 x h 240/700 mm 

Afstand voorzijde onderkant paneel tot 
bovenkant afwerking ca. 240 mm

Kleur Zwart
Gewicht ca. 19,0 kg/stuk
Vulvolume ca. 34 l/stuk
Sneeuwbelasting 2,3 kN/m² (230 kg/m²) 
Speciaal toebehoren - Aluminium profielrails incl.

  bevestigingsmateriaal voor montage 
  van de PV-module
- Schaaropzetstuk voor 
  vervalcompensatie

Hoeveelheid/
leveringseenheid

21 stuks/speciale pallet
h 1,70 m x b 1,40 m x l 2,35 m

Leveringsvorm Op speciale pallet via transport
Verpakkingsmaat h 1,70 m x b 1,40 m x l 2,35 m
Leveringsgewicht ca. 19,0 kg/stuk

ca. 430 kg/speciale pallet

 

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.

Met ballast vastgehouden en begroeibare  kunststof PV-panelen 
standaard met een dakhelling van 30° met wateropslagfunctie 
en kanaalsysteem voor drainage aan de onderzijde. Geschikt op 
daken met een dakhelling van 0° - 3°.

Toepassingsgebied
Bij daken die zijn voorzien van vegetatie of bedekking met grind 
met aanvullend PV-gebruik.

Bijzondere eigenschappen
- Draagconstructie conform DIN 1055 Deel 4 en 
  Eurocode 1
- Geschikt voor daken met een dakhelling van 0° - 3°
- Windbelastingeigenschappen getest in de windturbine
- Doordringingsvrije dakopbouwmontage.
- Begroeibaar
- Voor lokale belastingen door sneeuw toegelaten tot 
  max. schaal = 2,3 kN/m² (230 kg/m²)
- Recyclebaar
- Inclusief onderlegrail met drie verbindingsschroeven M8 voor 
  andere opbouwmogelijkheden
- Exclusief zonnepanelen en installaties

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@optigroen.nl
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OPTIGRÜN SUN-ROOT 30
Montagestandaard Solargroendak
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