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Mystiek in verschillende breedtematen 
De Mystiek zonnedakpan is een Nederlands kwaliteitsproduct dat zonne-energie op een esthetische manier in 
uw dak integreert. In aanvulling op de normale 150 cm brede Mystiek-NPL zonnedakpan heeft Solinso een 60 
cm brede Mystiek-SML zonnedakpan ontwikkeld. Dit kan beschouwd worden als een energieopwekkend 
passtuk waarmee elk dak zo optimaal mogelijk benut kan worden voor opwekking van zonne-energie. De 
zijaansluitingen van de dakpannen en Mystiek-NPL/SML sluiten waterdicht op elkaar aan zonder noodzaak voor 
verholen goten, kit of aansluitband.  

Complexe dakrenovatie van een semi-vrijstaande woning 
Dit betreft een woning van ruim 30 jaar oud waarvan alle dakpannen vergruisd zijn. Woningen zijn creatief 
ontworpen en hebben soms wel 10 verschillende dakvlakken (combinatie van pannendaken vlakke dakdelen). 
Daarbij zijn op verschillende posities dakvensters ingebouwd. Hierdoor is nauwelijks ruimte beschikbaar voor 
normale zonnepanelen. In dit soort situaties biedt Mystiek uitkomst. 
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Foto genomen van de zuidzijde. Hierop zijn 2 schuine daken zichtbaar, het lager gelegen grote dak en een 
hoger gelegen dakvlak. Op beide dakvlakken is 4kWp aan Mystiek geplaatst, het equivalent van 14 normale 
zonnepanelen. Op beide dakvlakken zijn 38 stuks Mystiek-150 cm en 28 stuks Mystiek-60cm geplaatst. De 
Mystiek panelen zijn gekoppeld aan 12 SolarEdge P370 optimisers. Rand- en kantafwerkingen zijn uitgevoerd 
met normale dakpannen en gevelpannen. De kleine Mystiek panelen zijn rood omkaderd. 

Omkadering van een lichtstraat 
Dit betreft de nieuwbouw van een villa waarbij het gehele dakvlak voorzien is van Mystiek zonnedakpannen. In 
het dakvlak is een lichtstraat opgenomen met een glasbreedte van 160cm. Dit wordt overbrugd met 3 stuks 
Mystiek-60cm en een verholen gootconstructie. 
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Dakvullend ontwerp na asbestrenovatie 
Dit betreft 2 woningen die 40 jaar geleden voorzien waren van asbest leien. Beide daken zijn door een lokale 
aannemer gesaneerd, na-geïsoleerd en voorzien van tengels, panlatten en een verholen goot gevelafwerking. 
Het beschikbare dakvlak is 5.7 meter breed en 3.5m hoog. Dit is dakvullend en esthetisch ingevuld met een 
combinatie van 150cm en 60cm panelen. 

 

Maximale dakbenutting rondom dakkapellen 
Dit betreft de nieuwbouw van een vrijstaand huis waarbij de klant de wens heeft om het beschikbare dakvlak zo 
optimaal mogelijk te benutten voor energie opwekking met zonne-energie. In het dakvlak zijn 2 dakkapellen 
opgenomen. Het is gelukt om 7,7kWp aan Mystiek te plaatsen, het equivalent van 26 normale zonnepanelen. Er 
zijn 80 stuks Mystiek-150 cm en 32 stuks Mystiek-60cm geplaatst. De Mystiek panelen zijn gekoppeld aan 24 
SolarEdge P370 optimisers. Er bleken slechts 2 randen bij dakkapellen afgewerkt te moeten worden met 
normale dakpannen die op maat geslepen zijn. Deze woning heeft een traditioneel uiterlijk en is desondanks 
voorzien van de nieuwste technologie. 
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Traditionele schuur (hooihuis) met een modern tintje 
Dit betreft een dakrenovatie van een traditioneel gebouwde schuur (hooihuis) met gepotdekselde houten 
zijgevels en terra cotta OVH dakpannen. De klant heeft de wens om het beschikbare dakvlak zo optimaal 
mogelijk te benutten voor energie opwekking met zonne-energie zonder afbreuk te doen aan het traditionele 
uiterlijk. Er is 5,9kWp aan Mystiek geplaatst, het equivalent van 20 normale zonnepanelen. Er zijn 66 stuks 
Mystiek-150 cm en 11 stuks Mystiek-60cm geplaatst. De gepotdekselde zijgevels zijn in het dakvlak 
doorgetrokken met Mystiek zonnedakpannen. 
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