
Den Hoorn, 22 juni 2022 
 
Onderwerp: Uitfaseren zwarte Side++ profielen (7017…ZW) en koppelstuk (724863ZW) 
 
Beste klant,

In deze product update willen wij u graag informeren dat we per 1 juli de zwart gecoate Side++ profielen (7017…ZW) en 
bijbehorende koppelstuk (724863ZW) uit het standaard leveringsprogramma gaan nemen. De reden voor deze wijziging 
is het feit dat de vraag naar zwarte profielen al langere tijd zeer gering is: installateurs kiezen er voor om de standaard 
aluminium gekleurde montageprofielen toe te passen, omdat de profielen meestal niet zichtbaar zijn in de PV-installatie.
 
Bovenstaande houdt in dat, na het verkopen van onze huidige voorraad, er geen zwarte Side++ profielen en koppelstukken 
meer op voorraad gehouden zullen worden.  

Side++ in zwarte kleur
In het onderstaande overzicht, zijn de zwarte Side++ profiellengtes die binnenkort niet meer leverbaar zijn weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het blauw gemarkeerde profiel blijft nog wel te bestellen, maar alleen in 2 m lengtes en in volle verpakkingen (á 84 
profielen). De levertijd zal standaard 4-6 weken bedragen. 

ValkPVplanner
Per 1 juli zullen in de ValkPVplanner alleen nog de standaard aluminium gekleurde Side++ profielen beschikbaar zijn en 
worden toegevoegd in de materiaallijst. 

Wij vertrouwen er op u hierbij te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzelt u dan niet om 
contact met ons hierover op te nemen.
 

Met vriendelijke groet, 
 
Paul van der Meer 
Operations Manager
Van der Valk Solar Systems

Specialist op het gebied van solar montagesystemen
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Artikelnummer Omschrijving Afbeelding

701701122ZW Alu. Side++ profiel L=1122 mm (extra lang) - Zwart

701702185ZW Alu. Side++ profiel L=2185 mm (extra lang) - Zwart

701703248ZW Alu. Side++ profiel L=3248 mm (extra lang) - Zwart

701704311ZW Alu. Side++ profiel L=4311 mm (extra lang) - Zwart

701705374ZW Alu. Side++ profiel L=5374 mm (extra lang) - Zwart

701706437ZW Alu. Side++ profiel L=6437 mm (extra lang) - Zwart


