
RMet de Dursol Solar Set
maken we verduurzamen eenvoudig 
en bereikbaar voor iedereen

Snel & efficiënt
Zonnepanelen



*Zoals beschreven in de algemene voorwaarden van Dursol B.V.

DURSOL SOLAR SET
Het systeem dat optimaal is toegespitst op 
platdakmontage. Waar de meeste systemen 
hele constructies maken voor het plaatsen 
op platdak, is de Dursol Solar Set ontworpen 
om optimaal gebruik te maken van de 
benodigde onderdelen. Met gebruik van de 
Dursol Solar Set is veel minder materiaal 
nodig. Lichtgewicht, beter voor het milieu en 
geen onnodig gesjouw.

SNELHEID DOOR EENVOUD
Waarom zou je een cursus nodig moeten 
hebben voor het gebruik van een specifiek 
montage systeem? De Dursol Solar Set is zo 
ontworpen dat alles gewoon logisch is. Door 
deze eenvoud is het makkelijk, snel
en worden fouten voorkomen. Met de 
Dursol Solar Set bespaart u dus ook fors op 
de montagetijd!

THERMISCHE UITZETTING
De Dursol Solar Set zorgt ervoor dat de 
materialen kunnen uitzetten zonder 
dat hierdoor spanningen in het systeem 
ontstaan. De thermische werking van de 
ondergrond en die van het PV-systeem 
kunnen zo onafhankelijk van elkaar gewoon 
plaatsvinden. Het risico op ‘lopen’ van 
PV-systemen is met de Dursol Solar Set 
optimaal ondervangen.

GARANTIE
De gepatenteerde Dursol Solar Set biedt 
gegarandeerd het grootste montagegemak. 
Tevens gebruikt Dursol uitsluitend 
hoogwaardige materialen en biedt hierop 
dan ook standaard een garantie van 15 jaar*.

Minder materiaal, 
arbeid & transport



Klik de onderdelen 
vast  
op de panelen.

Maak van een set 
panelen een stevige 
driehoekconstructie 
door gebruik van de 
benodigde onderdelen.

Plaats de set op de 
gewenste plaats, voeg 
eventueel benodigde 
ballast toe en klaar is 
de montage!

Overzicht

Stap 1

Stap 2

Stap 3

KLIK



Dursol heeft sinds 2014 de focus op eenvoud. Door tot de 
kern te komen blijken veel toevoegingen onnodig te zijn. 
Efficiëntie zorgt ervoor dat PV-systemen sneller rendabel zijn. 
Door eenvoud worden minder fouten gemaakt en neemt de 
betrouwbaarheid toe.

Dursol vindt vakbekwaamheid 
en betrouwbaarheid essentieel. 
Binnen Dursol beschikken 
wij dan ook over het bewijs 
van vakbekwaamheid 
aangaande ‘Ontwerp 
zonnestroomsystemen’. 
Deze vakbekwaamheid is 
opgenomen in het Qbisnl 
kwaliteitsregister, die in 
samenwerking met InstallQ 
in opdracht van de overheid 
vakbekwame personen  
en/of bedrijven opneemt in hun 
database.

Betrouwbaarheid 
door eenvoud
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