
Podczas projektowania systemów mocowania na dachu 
szczególną uwagę należy poświecić łatwości i szybkości 
montażu. Inną ważną kwestią jest elastyczność. Istnieje wiele 
rodzajów dachów spadzistych, z których każdy ma indywidualne 
wymagania konstrukcyjne. 
 
Nasz asortyment przeznaczony na dachy spadziste jest dobrze 
przemyślany i kompletny. Systemy mogą być stosowane na 
wielu różnych typach dachów, oczywiście z odpowiednim, 
bezpiecznym mocowaniem dla każdego dachu
spadzistego.

“Wymagana minimalna liczba 
profili dzięki optymalnemu 

wyrównaniu”

Dachy spadziste   ValkPitched

Twój partner w systemach montażu solarnego

Pełna gama rozwiązań dachowych: na dachy 
kryte dachówką, stalowe, z blachy falistej, 
bitumiczne i z rąbkiem stojącym (Kalzip) 

Tylko 2 rodzaje zacisków panelowych dzięki 
możliwości regulacji 

Dostępne również w postaci gotowych do 
użycia zestawów ValkBox

Stosowany standardowo do wysokości 25 m 
(wyżej na zamówienie)

https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-spadziste


Zalety systemu:
• Pełna gama rozwiązań dachowych: na dachy kryte dachówką, stalowe,  
   z blachy falistej, bitumiczne i z rąbkiem stojącym (Kalzip)
• Tylko 2 rodzaje zacisków panelowych dzięki możliwości regulacji  
• Tylko 1 typ profilu (dostępny w różnych długościach w kolorze  
   aluminium i czarnym)
• Profil standardowy o zwiększonej długości, dzięki czemu nadaje się do  
   większych paneli dużej mocy (mniej odpadów z przycinania)
• W przypadku dachów krytych dachówką możliwość przykręcenia 
   (Smartline, Strongline) lub zawieszenia (Slimline)
• Dostępne również w postaci gotowych do użycia zestawów ValkBox
• Szybka instalacja dzięki wstępnemu montażowi wielu komponentów
• Stosowany standardowo do wysokości 25 m (wyżej na zamówienie)

“Szybka instalacja dzięki 
wstępnemu montażowi 
wielu komponentów”

ValkPitched - Tiled
          
            
               Dachówka standardowa*

               Dachówka łupkowa 

* Dostępne również jako zestaw!

ValkPitched - Standing Seam
          
            
               Rąbek stojący płaski

               Rąbek stojący okrągły

ValkPitched - Corrugated
          
            
               Płyta falista eternitowa

               Blacha falista stalowa

ValkPitched - Trapezoidal

                
               Dach stalowy/ 
                   z płyt warstwowych

ValkPitched - Plain tile

 Pokrycia bitumiczne

 PVC 

 
 EPDM

Dachy spadziste   ValkPitched



Dachówka standardowa

Smartline
• Mocowanie do kontrłat przy użyciu drewna konstrukcyjnego  
   dostarczanego dodatkowo w komplecie
• Bardzo mocny hak dachowy ze stali nierdzewnej 5 mm
• Standardowa liczba komponentów: 6

Slimline
• Mocowanie za łatą dachówkową
• Stały hak dachowy (zakres 40-50 mm)
• Regulowany hak dachowy (zakres 35-59 mm)
• Liczba komponentów: 4

Strongline 
• Mocowanie do krokwi, obicia lub kontrłat
• Uniwersalny hak dachowy dzięki wielu opcjom regulacji
• Liczba komponentów: 5 

* Wersja Strongline Heavy Duty do stosowania na obszarach o  
   bardzo dużym obciążeniu śniegiem i/lub wiatrem.

• Kompaktowa „stopka” do wąskiego rozstawu łat i dachówek z  
   dużym zakładem 
• Liczba komponentów: 7

Dachówka płaska

• Specjalnie zaprojektowana dla określonych  
   wymiarów dachu
• Liczba komponentów: 7

Dachówka łupkowa

Dachy spadziste   ValkPitched

https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-spadziste/dachowki
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-spadziste/dachowki/dachowka-plaska
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-spadziste/dachowki/dachowka-lupkowa


Blacha na rąbek stojący

• Specjalne zaciski do dachów krytych blachą na rąbek stojący
• Możliwość montażu poziomego i pionowego
• Zaciski przeznaczone do mocowania paneli na dachach lekko  
   zakrzywionych
• Mocowane wstępnie za pomocą nakrętki młoteczkowej i  
   kołnierzowej radełkowanej
• Montaż boczny dla szybkiej i łatwej instalacji
• Liczba komponentów: 5

Płyty faliste

Śródziemnomorskie dachy

• Śruba dwugwintowa nierdzewna  
   z uszczelką EPDM dla  
   wodoszczelnego zamknięcia
• Zacisk dwugwintowy jest  
   dostarczany ze wstępnie    
   zmontowaną śrubą młoteczkową  
   i nakrętką blokującą dla szybkiego i  
   łatwego montażu

Pokryciem bitumicznym

Do dachów z zimnym bitumem lub folią: 
Specjalnie zaprojektowana dla określonych wymiarów dach

• Śruba dwugwintowa nierdzewna z uszczelką EPDM dla  
   wodoszczelnego zamknięcia
• Odpowiednia do płatwi drewnianych i stalowych
• Zacisk dwugwintowy jest dostarczany ze wstępnie  
   zmontowaną śrubą młoteczkową i nakrętką blokującą dla  
   szybkiego i łatwego montażu

Dachy spadziste   ValkPitched

https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-spadziste/plyty-faliste
https://www.valksolarsystems.com/en/solar-mounting-systems/pitched-roofs/corrugated-sheets
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-spadziste/pokrycia-bitumiczne-epdm-pvc


Płyty trapezowe/warstwowe

• Mocowanie do blachodachówki za pomocą nitów zrywalnych lub  
   wkrętów samogwintujących
• Krótkie profile
• Brak napięcia na panelu

Dachówki stalowe

• Wodoszczelne mocowanie za pomocą specjalnych 
   wkrętów lub nitów zrywalnych
• Wstępnie wybite otwory w profilach dla szybkiego  
   i prostego montażu
• Wstępnie przyklejona uszczelka EPDM
• Wystarczająca ilość miejsca dla  
   optymalizatorów mocy (Power Optimizers) 
   i zarządzania kablami

Dachy spadziste   ValkPitched

https://www.valksolarsystems.com/en/solar-mounting-systems/pitched-roofs/trapezoidal-sandwich
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-spadziste/dachowki/stalowe


Systemy montażu instalacji fotowoltaicznych firmy Van 
der Valk Solar Systems przeznaczone na dachy płaskie 
opracowano poświęcając szczególną uwagę obciążeniu 
dachu i obciążeniu wiatrem, dzięki czemu spełniają one 
najwyższe wymagania bezpieczeństwa. 

Nasza oferta na dachy płaskie wyróżnia się prostotę 
i szybkością montażu. Po sporządzeniu projektu za 
pomocą naszego narzędzia obliczeniowego można od 
razu zamówić potrzebny (w niewielkiej ilości) balast. 
Upraszcza to logistykę i instalację.

Szybkość montażu 3-4 minut na panel 
 
 
Metalowe złącza (bez elementów plastikowych) 
ułatwiającepodłączenie systemu do uziemienia i 
instalacji odgromowej

Stosowany standardowo do wysokości 25 m 
 

 
Niewielkie dociążenie balastem, zgodne z 
normą Eurokody i potwierdzone testami w 
tunelu aerodynamicznym (przetestowane 
specjalnie dla dachów z PVC)

Rampy słoneczne i ValkBox 
ValkDouble      ValkQuattro 
ValkTriple      ValkBox3

Fasady/zadaszenia 
ValkCanopy 

Naziemne 
ValkPro+ jako instalacja naziemna 
ValkField - Single row  
ValkField - Double row

Jesteśmy kompleksowym dostawcą systemów fotowoltaicznych oraz wszystkiego, co wiąże się z montażem paneli 
fotowoltaicznych. Oprócz systemów montażowych na dachy płaskie i spadziste specjalizujemy się również w rozwiązaniach 
na fasady budynków/zadaszenia oraz: 

Inne systemy mocowania

Dachy płaskie   ValkPro+

Van der Valk Solar Systems oferuje pełną gamę produktów do 
zarządzania kablami pod nazwą ValkCableCare. 

Są to produkty umożliwiające estetyczne, bezpieczne i szybkie 
poprowadzenie okablowania systemu fotowoltaicznego.
 
• Jeden dostawca dla wszystkich koryt kablowych i akcesoriów
• Jedna osoba kontaktowa w Van der Valk Solar Systems
• Optymalizacja planowania i logistyki
• Optymalna integracja z systemami montażu instalacji PV Van der Valk  
   Solar Systems
• Rozszerzenie asortymentu o nowe, inteligentne rozwiązania

ValkCableCare

https://www.valksolarsystems.com/pl
https://www.valksolarsystems.com/pl
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/dachy-plaskie/konstrukcja-wsporcza/valkdouble
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/dachy-plaskie/konstrukcja-wsporcza/valkquattro
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/dachy-plaskie/konstrukcja-wsporcza/valktriple
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/dachy-plaskie/dachowka-standardowa/valkbox3
https://www.valksolarsystems.com/de/pv-montagesysteme/kits/fassaden/valkcanopy
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-plaskie
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/systemy-pv-do-otwartych-przestrzeni/valkfield-single-row
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/systemy-pv-do-otwartych-przestrzeni/valkfield-double-row
https://www.valksolarsystems.com/de/pv-montagesysteme/flachdacher
https://www.valksolarsystems.com/pl/zarzadzanie-kablami-instalacji-pv/valkcablecare
https://www.valksolarsystems.com/pl/zarzadzanie-kablami-instalacji-pv/valkcablecare


BirdBlocker

ValkBox3 | Standardowa konstrukcja wsporcza

Dzięki systemowi BirdBlocker mają Państwo 99% 
pewności, że ptaki nie zagnieżdżą się pod panelami. Pasy 
systemu można z łatwością zamontować na panelach z 
ramą, dzięki specjalne zaprojektowanym klipsom ze stali 
nierdzewnej. Dokręcanie ani klejenie na ramie nie jest 
niestety możliwe, bo powoduje to utratę gwarancji na 
Państwa panele.
 
• Odporny na promieniowanie UV
• Nie staje się kruchy w niskich temperaturach
• W 100% podlegający recyklingowi
• Solidny i wytrzymały
• Nie wymaga przykręcania ani wiercenia
• Łatwy w montażu
• 10-letnia gwarancja produktowang

W przypadku zestawów do montażu firmy Van der 
Valk Solar Systems szybkość jest najważniejsza: 
szybkość obliczeń dzięki programowi ValkKITSplanner, 
szybkość kompletacji zamówień i szybkość montażu 
instalacji PV. 
 
W przypadku zestawów wystarczy, że posiadają 
Państwo ograniczony zapas produktów i jednym 
ruchem mogą Państwo ściągnąć z półki dokładnie te, 
które są potrzebne do realizacji swojego zamówienia. 
Do minimum ogranicza to ewentualne błędy, a 
przygotowania do pracy stają się dziecinnie proste.  
 
Wystarczy tylko zastanowić się nad wygodą montażu, 
a wszystko staje się jasne: dzięki zestawom firmy Van 
der Valk Solar Systems szybko zaplanują Państwo i 
zamontują panele fotowoltaiczne.

Program ValkKITSplanner szybko i łatwo wylicza prawidłowe materiały montażowe na potrzeby wszystkich wstępnie zmon-
towanych systemów montażu instalacji fotowoltaicznych, również poza Holandią.

Właściwości ValkKITSplanner:
• Bardzo łatwy w użyciu
• Służy do obliczeń (zestawów) na potrzeby dachów płaskich, spadzistych, elewacji i  
   otwartych przestrzeni
• Możliwość wykonania obliczeń w ciągu jednej minuty
• Dostępny w 8 językach: niderlandzki, angielski, niemiecki, francuski, fiński, norweski,  
   szwedzki i polski
• Obliczenia na podstawie norm obowiązujących w kraju montażu
• Normy w narzędziu zintegrowane na potrzeby: Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii,  
   Niemczech, Francji, Finlandii, Norwegii, Szwecji i Polski! 

Krótko mówiąc: obliczanie wstępnie zapakowanych instalacji PV jeszcze nigdy nie było tak przyjemne!

https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-spadziste/birdblocker
https://www.valkkitsplanner.nl/Planner/
https://www.valkkitsplanner.nl/Planner/


DANE KONTAKTOWE | PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA SYSTEMÓW MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

ValkPVplanner

Za pomocą bezpłatnego narzędzia 
ValkPVplanner można zaprojektować dowolną 
instalację na dach płaski lub spadzisty na 
podstawie zdjęć satelitarnych, własnego 
rysunku budynku lub po prostu podając 
wymaganą liczbę paneli. Rezultatem jest 
szczegółowa instrukcja, w tym rysunki 
montażowe, lista materiałów, a w przypadku 
dachów płaskich także zestawienie balastu. 

ValkPVplanner jest przyjazny dla użytkownika, 
szybki i kompletny, a ponadto można go 
połączyć za pomocą interfejsu API ze sklepem 
internetowym i/lub innym programem do 
projektowania instalacji fotowoltaicznych.  
 
Domyślne wartości najczęściej używanych 
zmiennych umożliwiają szybki wgląd w 
możliwości danego projektu.

Valk Solar Systems Ibérica 
+34 699 326 544 
ventas@valksolarsystems.es
 
Valk Solar Systems Nordics
+46 7 24 41 60 82 
sales@valksolarsystems.se

Van der Valk Solar Systems + International
Westernesse 18 - 2635 BG  Den Hoorn, Holandia 
+31 174 25 49 99 
sales@valksolarsystems.com 
 
Valk Solar Systems UK + IE
+44 1304 89 76 58 
sales@valksolarsystems.co.uk

www.valksolarsystems.com

Van der Valk Solar Systems International Van der Valk Solar Systems Internationalvalksolar Valksolar

Opcja 1: Prosty tryb
Projektowanie systemu bez budynku
•  Nakreślenie systemu na pustym arkuszu rysunkowym
•  Określenie liczby paneli w rzędzie i liczby rzędów

Opcja 2: Mapa satelitarna
Projektowanie systemu na istniejącym budynku
•  Nakreślenie systemu na istniejącym dachu na podstawie zdjęć satelitarnych, np. Map Google
•  Szybkie i łatwe określenie materiałów montażowych na kilku różnych powierzchniach dachu

Opcja 3: Biała mapa
Projektowanie systemu na nowym budynku
•  Nakreślenie budynku na pustym arkuszu rysunkowym
•  W przypadku nowych budynków wystarczy podać wymiary budynku

mailto:ventas%40valksolarsystems.es%20?subject=I%20want%20to%20know%20more%20about%20your%20ValkPitched%20systems
mailto:sales%40valksolarsystems.se?subject=I%20want%20to%20know%20more%20about%20your%20ValkPitched%20systems
mailto:sales%40valksolarsystems.com?subject=I%20want%20to%20know%20more%20about%20your%20ValkPitched%20systems
mailto:sales%40valksolarsystems.co.uk?subject=I%20want%20to%20know%20more%20about%20your%20ValkPitched%20systems
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