
Solpanelfester



SOLPANELFESTER
Weland har utviklet ett nytt sortiment for solpanelfester. Vi har mange års erfaring 
med taksikkerhet, og har brukt denne erfaringen til å utvikle fester for solpaneler 
tilpasset skandinaviske forhold. Systemet passer alle typer tak og alle typer pane-
ler. Produktene produseres i Magnelis med enkelte detaljer i rustfritt stål, dette gir 
oss en langvarig korrosjonsbeskyttelse. Med få og enkle detaljer sparer du tid på 
monteringen av Welands solpanelfester. 

Vi lagerfører de fleste festene og kan levere på få dager direkte ut til monterings 
plassen. Våre fester er testet for å tåle vind og snølaster.

Fotplaten skrues til undertaket med treskruer, det justerbare festet tilpasses i 
høyden til taksteinen og skrues til. Der det ikke er undertak benyttes lektefester.

Platen legges inn i tettesjiktet for å få en 
garantert tett innfestning som samtidig 
er stabil. Platen kan monteres på alle ty-
per takkonstruksjoner uansett underlag. 
Platen kan med fordel benyttes sammen 
med C-profilen.

Tettesjikt av papp eller duk

Vi har utviklet en egen skinne som kom-
binerer fleksibilitet med kraftig bæreevne. 
Skinnen produseres i ulike modullengder 
og kan enkelt skjøtes med beslag for 
ønsket lengde. Skinnen er også utviklet 
for kryssmontasje.

Innfestningsskinne Stativ

Innfestningsskinnen skrues direkte til 
takplatens topp med selvgjengende 
plateskruer.

Profilerte takplater

Falsfestet klemmer rundt falsen og pas-
ser prefabrikerte og tradisjonelle falsede 
plater.

Falsede platetak

Feste for taksteinstak

Ved montasje på flate tak eller på bakken 
benyttes stativ for å sette panelene i riktig 
vinkel. Vi lagerfører 2 modeller for rask leve-
ring. Vi har lang erfaring fra store konstruk-
sjoner og kan enkelt ta frem stativ tilpasset 
kundens behov.



Panelet monteres til skinnen med en en-
deklemme og midtklemme. Klemmene 
er utformet for rask montasje av skinne 
og solpanel og passer til ulike panel-
høyder. Klemmene finnes i to versjoner, 
formonterte og løse med plateskruer.

Bjelkeskruen skrues til underlaget og 
benyttes til yttertak med tynnere kon-
struksjon.

Ved arbeide på tak er det meget viktig 
å tenke på sikkerheten. Vi lagerfører ett 
komplett system med fester for livline, 
stabile gangbaner osv. for servicearbeider 
på solpaneler.

Klemme Bjelkeskrue

Sikkerhet

Produktene produseres av mangelis og 
rustfritt stål. Dette gjør at man kan mon-
tere Welands fester på utsatte steder.

Overflatebehandling



Sikker på Taket

Sikker på taket
Vi har ett komplett sortiment av taksikkerhetsprodukter 

for alle typer tak.

www.weland.no

Weland A/S • Tlf. 46 93 91 00 • E-mail: weland@weland.no  •  www.weland.no

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer, ettertrykk forbudt.
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