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Soltak
– takintegrerade solcellspaneler

Ett soltak är ett tak där ena sidan av, eller hela taket, består av  
solceller inbyggda i taket. På takets nordsida, som inte får så mycket 
sol, monteras oftast takpannor eller takplåt. Ett bra tillfälle att fundera 

på ett soltak är när du ska lägga om taket eller bygga nytt hus.

När du beställer takintegrerade sol- 
celler från oss tar vi hand om hela 
ditt tak. Installationen kräver minimalt 
med ombyggnation av det befintliga 
taket, då endast bärläkten behöver 
bytas ut mot en bredare variant. 

Detta ingår i vårt soltakserbjudande: 
• Nedmontering och bortforsling av ditt gamla tak. 

• Ny takpapp och läkt monterad. 

• Solcellsanläggning installerad, optimerad och driftsatt.

• Nya takpannor på ytor som inte täcks av solpaneler. 

• Nya omålade vindskivor samt takplåt vid behov . 

• 30 års produkt- och effektgaranti på solpanelerna.
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Senaste tekniken – SolarEdge 
Alla paneler är utrustade med egen 
optimerare, så att de kan producera 
oberoende av varandra. Detta tillsam-
mans med SolarEdge växelriktare gör 
att du får maximal effekt från dina 
solcellspaneler, även vid skuggning. 
Om en panel skuggas påverkas inte 
resten av systemet. På så sätt får du ut 
cirka fem procent mer el jämfört med 
ett system utan optimerare.

Välj material efter tak och smak 
Varje tak och smak är unik. Därför gör 
vi alltid ett besök hos dig före installa-
tionen där vi tittar på takets kondition 
och förutsättning, mäter, diskuterar 
material med mera. Därefter får du en 
fast offert för ditt soltak.

Takmaterial:
Solpanelen är en monokristallin glas/
glaspanel på 300W från Solrif. Både 
fram och baksida är av glas, vilket gör 
att panelen får högre hållfasthet än 
traditionella solcellspaneler.

För den delen av taket som inte täcks 
av solpaneler lägger vi som standard 
en svart en- eller tvåkupig takpanna. 
Vill du hellre ha måttanpassad plåt så 
går det att ordna. Vi monterar även 
vindskive- och takfotsplåt.

Exempel på ett tak där resterande 
ytor täcks av dummypaneler av plåt:

Exempel på ett tak där resterande  
ytor täcks av takpannor:

Exempel på ett tak där resterande  
ytor täcks av plåt:
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