
Verzonken 
in details

Aelex, het kwalitatief en esthetisch 

hoogwaardige inleg-montagesysteem 

voor zonnepanelen

MEERHEIDE 101 -  5521 DX EERSEL

Benieuwd naar alle voordelen? 
Bezoek de website: www.aelex.nl

Bij Aelex krijgt het montagesysteem voor 

zonnepanelen de aandacht die het verdient. 

Bij de keuze voor zonnepanelen wil je het 

hoogste vermogen, de zwartste panelen en 

de beste omvormer. Waarom zou je dan niet 

kiezen voor het beste montagesysteem? Want 

een sterk en betrouwbaar montagesysteem 

is een vereiste voor een lange levensduur en 

beter rendement van jouw zonnepanelen. Met 

Aelex kies je voor een montagesysteem van 

hoge kwaliteit dat super strak op je dak ligt. 

Een montagesysteem dat niet afdoet aan de 

uitstraling van je woning, maar wat juist iets 

extra’s geeft. Zo maken we het opwekken 

van duurzame energie nog een stuk leuker en 

mooier. Aelex, verzonken in details.

De aandacht 
die het verdient



De voordelen van Aelex:

01_

02_

03_

Een super
strakke uitstraling

Kwalitatief 
hoogwaardige materialen 

Betere prestaties 
dankzij het inleggen 
van de zonnepanelen 

Een sterk en 
betrouwbaar
montagesysteem 

Geschikt voor 
elk gangbaar 
type zonnepaneel

Het inleg-
montagesysteem

04_

05_

Wil je de zonnepanelen liever integreren in 

je dak? Dat kan met onze indak-oplossing

Aesthetica. Door het inleg-montagesysteem 

direct op damwandplaten te bevestigen liggen 

de zonnepanelen niet op de dakpannen, maar 

worden in het dak verwerkt. Hierdoor liggen de 

panelen perfect in lijn met de dakpannen. De 

damwandplaten hebben een brandklasse A2 

(brandwerend). Ze worden ook wel gebruikt als 

reguliere dakbedekking en zijn bestand tegen 

alle weersomstandigheden. Met de indak-

oplossing vormen de panelen één geheel met 

het dak wat zorgt voor een strakke uitstraling. 

Dankzij de hoge kwaliteit en esthetiek is de 

indak-oplossing een ideale keuze wanneer je 

gaat nieuwbouwen of het dak van je woning 

moet vervangen.

De indak-
oplossing

Certificaten en normen

Om de kwaliteit en veiligheid van Aelex

te garanderen is het montagesysteem 

uitvoerig getest onder verschillende 

weersomstandigheden en op het gebied 

van brandveiligheid.

Volledige integratie
in het dak

De zonnepanelen 
vervangen de dakpannen

Geschikt voor zowel 
nieuwbouw als bestaande bouw

Duurzaam, waterdicht 
én brandveilig

De voordelen 
van de indak-
oplossing:

01_

02_

03_

04_

Tüv approved

Kiwa brandtesten

Getest op waterdichtheid

Je wilt je woning verduurzamen en 

wil zelf duurzame energie op gaan 

wekken met zonnepanelen. Maar dit 

wil je natuurlijk niet ten koste laten 

gaan van de uitstraling van je woning. 

Met het Aelex inleg-montagesysteem 

worden de zonnepanelen in een zwart 

frame gelegd voor een strakke en 

esthetische uitstraling. Daarnaast 

hebben de zonnepanelen in het inleg-

montagesysteem ruimte om uit te 

zetten en te krimpen als gevolg van 

temperatuurschommelingen, dit zorgt 

voor een betere prestatie van het 

systeem. Doordat de zonnepanelen 

worden ingelegd en er niet geschroefd 

hoeft te worden is er minder kans op 

schade aan de zonnepanelen. Kortom, 

met Aelex heb je niet alleen zonnepanelen 

die er strak én hoogwaardig bij liggen op 

andere voordelen!

jouw dak, maar pro�teer je ook van vele 
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