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ESDEC

Zalety produktu
ESDEC opracowuje, produkuje i dostarcza innowacyj-
ne systemy montażowe, które oszczędzą Ci czas monta-
żu modułów solarnych na dachach płaskich i spadzistych. 
Firma została założona w 2004 roku przez instalatorów 
w Holandii, i rozwineła się do światowego lidrea na rynku 
wysokiej jakości  projektów dachowych i rozwiązań mocują-
cych. Szczególnie w centrum uwagi firmy z siedzibą główną 
w Deventer jest niezawodność produktów przy wszystkich 
warunkach pogody i zrównoważone do przyrody etapy od 
kroku  produkcji do wysyłki. ESDEC ma międzynarodowe do-
świadczenie i stale inwestuje w innowacje, a także badania 
i rozwój. Produkty ESDEC zabezpieczają teraz miliony pa-
neli solarnych w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Dla wszystkich montaży
 ● Systemy montażu na dachach spadzistych

 – Dach stalowy ClickFit EVO: uniwersalny lekki System 
do dachów trapezowych i z blachy falistej 

 – Dach kryty dachówką ClickFit EVO: zmienne 
połączenie i praktyczny system haka i kliknięcia lub 
połączenie śrubowe w krokwiach

 ● Systemy montażu na dachach płaskich

 – FlatFix Wave Plus do komercyjnych systemów 
dachowych: znakomite urządzenie do rozszeżenia i 
i wstępnie zmontowane jednostki bazowe do zmian 
wschód-zachód z możliwośćią zarządzenia połończeń 
kabli z różnymi możliwościami balastowania

 – FlatFix Fusion dla płaskich dachów małych 
i średnich: wszechstronny modułowy system 
zatrzaskowy  (elewacja południowa) dla konfiguracji 
specyficznej dla klienta 

Pewna gwarancja
 ● 20 lat gwarancji po instalacji

 ● Zapewniona szczelność dachu (termiczne oddzielenie)

 ● lestowane na całym świecie: Bezpieczny w burzy, ogniu, 
deszczu, Śnieg i błyskawice

Szybki i łatwy montaż
 ● Uniwersalne zatrzaski dla każdej oprawy modułów, który 

może być używany jako środkowy lub końcowy 
w kombinacji z zaślepką

 ● Zatrzraskowe połączenie na uniwersalnych hakach 
umożliwia szybsze podłączenie do szyny montażowej

 ● Mniej komponentów, instalacja możliwa jest bez użycia 
narzędzi lub z maksymalnie jednym 

 ● FlatFix Wave Plus: znakomita konstrukcja sprawia, że 
wiercenie i cięcie są zbędne

 ● Innowacyjne opcje do czystego zażądzenia połończeń 
kabli  

 ● Zintegrowane wiązanie ekwipotencjalne przy systemach 
na dachach płaskich

Inteligente wsparcie
 ● Indywidualne wsparcie przy projektach o dużej 

powieżchni na miejscu 

 ● Darmowy kalkulator ESDEC do kompleksowego 
planowania i obliczanie do projektów na dachach 
spadzistych i płaskich

 ● Edukacja i szkolenia na miejscu, online lub 
w wewnętrznym centrum szkoleniowym

 ● Techniczna obsługa klienta w przypadku pytań dotyczące 
produktów lub instalacji
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Geschütztes Leerzeichen nach  
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-> einzelne Buchstaben stehen  
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