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In één blik …

ESDEC

Productvoordelen
ESDEC ontwikkelt, produceert en levert innovatieve en 
tijdbesparende montagesystemen voor de installatie van 
zonnepanelen op platte en schuine daken. Het bedrijf 
werd in 2004 opgericht door installateurs uit Nederland 
en is uitgegroeid tot de wereldwijde marktleider voor dak-
projecten en montageoplossingen van hoge kwaliteit. Het 
bedrijf, met het hoofdkantoor in Deventer, richt zich met 
name op de betrouwbaarheid van haar producten in alle 
weersomstandigheden en de duurzaamheid, van produc-
tie tot verzending.

ESDEC combineert haar internationale ervaring en inves-
teert voortdurend in onderzoek, innovatie en ontwikkeling. 
Vandaag de dag beveiligen ESDEC-producten miljoenen 
zonnemodules in Europa, Noord-Amerika en Azië.

Voor alle toepassingen
 ● Schuine daksystemen

 – ClickFit EVO Staaldak: universeel lichtgewicht 
systeem voor trapezium- en golfplaatdaken

 – ClickFit EVO Pannendak: variabele aansluiting 
met praktische ophanghaak- en kliksysteem of 
vast te schroeven in de panlatten

 ● Platte daksystemen

 – FlatFix Wave Plus voor commerciële 
daksystemen: uniek uitklapmechanisme en 
voorgemonteerde basiseenheden voor oost-
west-opstelling met kabelbeheer en diverse 
opties voor ballast

 – FlatFix Fusion voor kleinere en middelgrote 
platte daken: veelzijdig modulair kliksysteem 
(zuidopstelling) voor configuratie op maat

Gegarandeerde veiligheid
 ● 20 jaar garantie na installatie

 ● Dichtheid van het dak gegarandeerd (thermische 
ontkoppeling)

 ● Wereldwijd getest: Veilig bij storm, brand, regen, 
sneeuw en blikseminslag

Snelle en eenvoudige montage
 ● Universele moduleklem voor elk zonnepaneel 
met frame kan tegelijkertijd worden gebruikt 
als midden- en eindklem in combinatie met de 
eindkap

 ● Klikverbinding op de universele dakhaak voor 
een snellere aansluiting van de montagerail

 ● Minder onderdelen, montage zonder 
gereedschap of montage met max. één 
gereedschap

 ● FlatFix Wave Plus: uniek ontwerp maakt boren 
en snijden overbodig

 ● Innovatieve opties voor een efficient kabelbeheer

 ● Geïntegreerde potentiaalvereffening voor platte 
daksystemen

Slimme ondersteuning
 ● Individuele ondersteuning ter plaatse voor grote 
projecten

 ● Gratis ESDEC calculator voor uitgebreide 
planning en berekening van schuine en platte 
dak projecten

 ● Training en opleiding ter plaatse, online of in ons 
eigen opleidingscentrum

 ● Technische ondersteuning voor product- en 
installatieproblemen


