
Den Hoorn, 22 juni 2022 
 
Onderwerp: Revisie op montageprofiel L=120mm voor trapezium daken (7269120) 
 
Beste klant,

In deze product update willen wij u informeren over een aanstaande revisie op de montageprofielen L=120mm (7269120) 
voor het bevestigen van zonnepanelen in “landscape” oriëntatie op trapezium daken. 

Revisie: 4 bevestigingsgaten in plaats van 2 
Momenteel zijn de L=120mm trapezium profielen standaard voorzien van 2 bevestigingsgaten. De profielen kunnen met 
staalplaatschroeven, danwel popnagels op de kroon van het trapezium dak worden bevestigd. Met deze revisie wordt het 
aantal bevestigingsgaten in het profiel verdubbeld naar 4. Dit geeft de mogelijkheid om het profiel met extra schroeven 
of popnagels vast te zetten voor een nog betere fixatie. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn in gebieden met hoge 
windsnelheden, waarbij zonnepanelen in de randzone van het dak zijn geplaatst.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huidige versie met 2 bevestigingsgaten        Nieuwe versie met 4 bevestigingsgaten
 
In standaard toepassingen is het prima om het profiel met twee schroeven / popnagels te bevestigen. Indien het 
noodzakelijk is om het profiel met meer schroeven / popnagels te bevestigen, zal dit automatisch worden aangegeven 
in het projectrapport van de ValkPVplanner. De extra benodigde schroeven / popnagels zullen dan aan de BOM worden 
toegevoegd.  
 
Artikel- en prijsinformatie
Het artikelnummer (7269120), verpakkingshoeveelheid en prijs blijven ongewijzigd na de revisie. Met de introductie van de 
nieuwe versie komt het artikel 7271120 te vervallen.
 
Beschikbaarheid
De nieuwe versie van het profiel is leverbaar uit voorraad voor nieuwe orders geplaatst per 1 juni 2022. 

Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest. 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

CONTACTGEGEVENS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN

Van der Valk Solar Systems + Internationaal
Westernesse 18 - 2635 BG  Den Hoorn, Nederland 
+31 174 25 49 99 
sales@valksolarsystems.com

Valk Solar Systems UK + IE 
+44 1304 89 76 58 
sales@valksolarsystems.co.uk

Valk Solar Systems Ibérica 
+34 699 326 544 
ventas@valksolarsystems.es

Valk Solar Systems Nordics 
+46 7 25 27 00 66 
sales@valksolarsystems.se


