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I mere end 20 år har fi rmaet fra 
Crispendorf været producent og 
fagengroshandel af montagesys-
temer og enkeltkomponenter til 
fastgørelse af solcelleanlæg. 
Med vores voksende kompetence 
og erfaring kunne vi udbygge 
vores styrker og bruge disse til at 

forbedre vores position på mar-
kedet. Høj produktkvalitet, korte 
leveringstider og et veluddannet 
medarbejderteam har bl.a. bidra-
get til dette. 
Derfor er det muligt for os at 
fremstå som en kompetent og 
innovativ partner for Dem – fra 

konstruktion til det færdige 
anlæg.  Som følge af omfangsrige 
markedsaktiviteter og virksomhe-
dssamarbejder er det lykkedes for 
os at udvide vores produktudvalg 
og at udbygge distributionen af 
vores produkter i hele Europa.

Kvalitet og kompetence med system



Montagevenlige enkeltkomponenter

Tagfastgørelse til hver tildækning 
· Tagkrog i standard- og 
 specialudførelser 
· Klemmefastgørelser
· Adapterblik
· Fastgørelser til trapez- og 
 bølgetildækninger 

Skråtagssystemer  ALSD
Solcelleanlæg på taget: 
alle med taget parallelle anlæg 
med bestemt modulhældning og 
opstøttende anlæg  
Solcelleanlæg i taget: 
alle tagintegrerede anlæg

Profi ler og forbindelsesstykke
· Profi lskinner på op til 6 m 
 længde, efter ønske sort eloxeret
· Forbindelseselementer (kryds-
 forbindelser, længdeudvidelses-
 forbindelse, skinneforbindelse)

Modulfastgørelser
· til moduler med ramme
· til moduler uden ramme 

Opstillingskomponenter
· Opstillingsvinkel enkel, variabel
 og fl erdelt 

Tilbehør
· DIN- og normdele: skruer, 
 møtrikker, skiver og ringe
· Hammerhovedskruer
· Installationsmateriale

Montageløsninger for alle solcelleanlæg

Fladtagssystemer ALFLACH
Ballastfri klæbemontage eller
ballastoptimerede systemer: 
alle opstøttede anlæg  med 
belastningsmuligheder, 
udarbejdet ved  projektorienteret 
belastningsanalyse

Frilandsystemer ALFREI
Med beton- og drejefundamenter:
dobbeltstøtte-systemer i stål eller 
aluminium 
Med rammefundamenter:
Enkeltstøtte-systemer i stål eller 
aluminium

Carport-montagesystem til solcellesystem

Med vores  carportsystem IDEAL 
tilbyder vi Dem en overdækket løs-
ning i modernt design, som ikke 
kun producerer strøm, men også 
skåner Deres bils lak. 
I standardudførelsen er der plads 
til to biler. Gennem taghældningen 
på 15° opnås en udbytteoptime-

ring. De tidløse fl otte støttekon-
truktioner består af galvaniseret 
stål, den hængende ramme til 
taget af aluminiumsprofi ler. Til 
undertaget anvendes trapezblik 
i stål. Dermed er vores carport 
mere vedligeholdelsesvenlig end 
f.eks. en træcarport. Trapezblikket 

virker vandledende og hældningen 
sørger for et godt afl øb af regn- og 
smeltevand.  

Efter ønske leveres carport i RAL 
7035 lysegrå eller RAL 9005 dyb-
mørk pulvercoated. Specialfarver 
er mulige efter forespørgsel.

Skråtagsmontage

Indvendig tagmontage Ballastoptimeret montage på fl adt 
tag

Montage på Trapeztag


