DUURZAAMHEID KAN OOK MOOI ZIJN!

MYSTIEK ZONNEDAKPANNEN

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
Fraaie esthetiek
Mystiek zonnedakpannen passen naadloos tussen vlakke dakpannen waarmee het horizontale
lijnenspel van het dak niet wordt aangetast. Zo worden zonnepanelen vrijwel onzichtbaar.
Kwaliteit
Het Mystiek product is een kwaliteitsproduct dat in Nederland ontworpen is en geproduceerd
wordt. Met zelf ontwikkelde productie- en testapparatuur wordt een stabiele kwaliteit
gewaarborgd. Mystiek zonnedakpannen zijn gemaakt van uitsluitend kwaliteitsmaterialen die
specifiek voor deze toepassing uitgebreid getest zijn.
Hoog rendement
De Mystiek zonnedakpan heeft een hoog rendement. Hierdoor presteert Mystiek net zo goed als
een standaard zonnepaneel dat bovenop de dakpannen worden gemonteerd. Met 50 stuks
Mystiek kan jaarlijks tot 4.300 kWh aan elektriciteit worden opgewekt, net zo veel als met 15
standaard zonnepanelen van 1 meter x 1.65 meter. Het benodigde dakoppervlak is in beide
situaties hetzelfde, namelijk 25 m².
Betaalbaar
De combinatie van energie-opwekking met dakbedekking maakt de Mystiek zonnedakpan ideaal
voor nieuwbouw en renovatie projecten. Mystiek is bijzonder eenvoudig en snel te monteren. De
meerkosten voor zo’n fraai zonnedak ten opzichte van een pannendak met zonnepanelen zijn
daardoor beperkt.
Meerwaarde van uw woning
Zonnepanelen verhogen de waarde van uw woning. De fraaie esthetiek van Mystiek
zonnedakpannen draagt daar nog eens extra aan bij. Een prettige gedachte wanneer u uw huis
ooit zou willen verkopen.

‘De Mystiek zonnedakpan
combineert een hoge
opbrengst met een
mooie uitstraling ’

‘De buren vroegen
ons 3 maanden na
installatie wanneer de
zonnepanelen zouden
komen…’

We vonden
‘gangbare
zonnepanelen’ niet
passen bij onze
woning.
Mystiek bood
uitkomst.’

OVER SOLINSO
SOLINSO is opgericht in 2015 en richt zich op de esthetische integratie van zonne-energie op
woningen en gebouwen. Het team van SOLINSO heeft diepgaande kennis van technische
kunststoffen, zonne-energie en bijbehorende productieprocessen. Bovendien beschikt SOLINSO
over kennis van daken en gevels en kan u helpen om ontwerpen te visualiseren.

PRODUCTGARANTIES EN CERTIFICERINGEN
De Mystiek zonnedakpan is door KIWA en BDA getest conform het Nederlands bouwbesluit
volgens norm NEN 7250: Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige
aspecten. De Mystiek productgarantie bedraagt 10 jaar vanaf het moment van installatie en 25 jaar
op elektrische vermogensopwekking.

Mystiek is getest volgens onderstaande normen:
UV testing volgens dubbele ECE R110 automotive test - sunlight exposure
Windbelastingstest volgens NEN-EN 14437:2004
Sneeuwbelastingstest volgens NEN-EN 1991-1-3
Waterdichtheidstest volgens NEN 2778
Brandveiligheidstest volgens norm NEN 6063, zie NPRCEN/TS 1187:2012
Elektrische vermogensopwekking gegarandeerd voor 25 jaar vanaf datum installatie
op basis van 80% van de initiële performance volgens IEC 61215: 2004
Constructie en elektrische veiligheid gegarandeerd volgens IEC 61730-1:2007 en
IEC 61730-2:2004
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