
•   Alle losse montagematerialen verpakt in één doos
•   Profielen geleverd in lengten van 2185 mm en 1122 mm voor efficiënt transport
•   Configuraties van twee tot vijf panelen
•   Full-black afwerking bij zichtbare delen
•  Portrait en landscape montage mogelijk

Datasheet ValkBox Boltline

•   Maximaal gemak bij bestellen
•   Maximaal logistiek gemak, optimalisatie van voorraad
•   Maximaal montagegemak, voorgemonteerde onderdelen
•   Minimale kosten door efficiënt transport

•   Stokschroef met L-adapter en hamerkopbout – gefixeerd in het beton

•   Geschikt voor paneelmaat: circa 1650 mm x maximaal 1005 mm x 28-50 mm 
•   Mogelijkheid tot in hoogte verstellen van profielen (bij doorhangen van daken) 
•   Universele tussen- en eindpaneelklemmen (28-50 mm)
•   Maximale dakhoogte 9 m
•   Hellingshoek dak: 45 graden

Om panelen van 2230 x 1150 mm toe te kunnen passen bij de ValkBox Boltline dienen de 
profielen te worden verlengd. Hiervoor heeft u per box twee Alu. koppelstuk voor Side++ 
profiel (724863) en twee Alu. Side++ profiel L=300 mm (701700300) nodig.

•  Bereken het aantal bevestigingspunten eenvoudig met de ValkPVplanner 
•  Schroefdiepte 
•  Randafstand
•  L-Adapter

Benodigd aantal en type ValkBoxen bij een dak met 1 rij van 3 panelen en 1 rij van 5 
panelen (verticale montage): 

•  1 x ValkBox - Boltline Daken 3
•  1 x ValkBox - Boltline Daken 5
•  3 profielen met een lengte van 2185 mm en 2 met een lengte van 1122 mm
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