CARPORTSYSTEMEN

Meer informatie
vindt u op:
www.sl-rack.de

IDEEËN UIT DUITSLAND

Surf naar onze

VOORWOORD

Innovatieve verdere
ontwikkeling
voor uw projecten
„Sinds 1996 hebben we onze montagesystemen voortdurend
verder ontwikkeld en verbeterd om het dagelijkse werk van de
installateurs te vergemakkelijken. Efficiëntie en zuinigheid spelen
daarbij een doorslaggevende rol, evenals een snelle
orderverwerking en een betrouwbare levering van de benodigde
componenten.
Bij het ontwerp van onze componenten hebben we consequent
aandacht besteed aan de schroefbaarheid van bovenaf om een
ongestoorde werkstroom te garanderen. De
SL Rack-systemen zijn eenvoudig te monteren, kunnen universeel
worden ingezet, zijn intuïtief te begrijpen en ondanks alles
individueel aanpasbaar aan de betreffende montagesituatie.“
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SL Rack
in cijfers:

Ha

Ludwig Schletter
Pionier en meesterbrein
van PV-montagesystemen

25........... jaar ervaring
22........... GW geïnstalleerde PV-capaciteit wereldwijd
15........... productspecialisten geven u graag advies!
EU........... Bijna volledig in Duitsland en Europa geproduceerdt
100% ..... Uit roestvrij staal en aluminium - bijzonder duurzaam
Meer informatie
vindt u op:
www.sl-rack.de

Kent u het SL Rack
YouTube-kanaal al?
Video’s bekijken >

*Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die zijn te allen tijde online beschikbaar op
www.sl-rack.de
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CARPORTVARIANTEN

Belangrijk voor elk project met betrekking tot uw carport: Individuele
planning door onze technici is een eerste vereiste om de
werkzaamheden succesvol af te ronden. Als u speciale maatregelen
wilt treffen of een nieuwe projectvariant wilt creëren, kunt u gewoon
contact met ons opnemen. We reageren snel, deskundig en op een
moderne manier op uw individuele vraag. Dankzij onze knowhow
staan we u steeds graag met raad en daad bij.

sales@sl-rack.de

» Carportsystemen voor privégebruikers, bedrijfsparkings, openbare parkings enz.
» Ideaal compleet modulair systeem (projectgebonden, klantspecifiek)
» Vakkundig advies, berekening en ondersteuning
» Bruikbaar voor alle standaardafmetingen van modules
» Hellingshoek carport 10°- 15°

C1

S

R

» C1 voor parkeren aan één kant
(dakhelling oost/west mogelijk)
» C1S eenzijdige bescherming
tegen de zon

S

S

R

» C1R eenzijdige bescherming
tegen regen

C2

S

» C2S dubbelzijdige bescherming
tegen de zon

S

S

R

» C2R dubbelzijdige bescherming
tegen regen

S

Carportvarianten
met bescherming
tegen regen

R

» C2 voor parkeren aan beide
kanten

C2Y

Carportvarianten
metRbescherming
tegen de zon

Carportvarianten
metRbescherming
tegen de zon
Carportvarianten
met bescherming
tegen regen

R

» C2Y Y-vorm voor parkeren aan
beide kanten
» C2YS Y-vorm, dubbelzijdige
bescherming tegen de zon

S

S

R

» C2YR Y-vorm, dubbelzijdige
bescherming tegen regen
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Carportvarianten
metRbescherming
tegen de zon
Carportvarianten
met bescherming
tegen regen
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OMVANG LEVERING

OMVANG LEVERING
De onderconstructies van de carports worden geleverd als een complete set, klaar
voor installatie.
Ons dienstenpakket omvat:
» Aluminium/stalen constructie / metalen dak
» Statische berekening van de onderconstructie van de module
» Montagesysteem voor het trapeziumdak
» Kleuren van de trapeziumvormige metalen platen:

ROTBRAUN

Roodbruin

ANTHRAZIT

Antraciet

LICHTGRAU

Lichtgrijs

WEISS

Wit

RAL FARBEN

RAL-kleuren

TER PLAATSE VEREIST
(door de klant te verstrekken)
» Statische berekening van de fundering

Strookfundering

» Hulpmiddelen voor het lossen van de door ons
geleverde componenten, bekwaam en
gekwalificeerd installatie-/montageteam,
betonnen fundering incl. verankering en
installatie ervan, modules, wisselrichters,
elektrische installatie, netaansluiting,
vergunningen
(Op verzoek verstrekken we u graag de namen van
installatiebedrijven in uw regio).
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CARPORTSYSTEMEN

HOE EN WAAROM?
In het volgende structuurdiagram vindt u de afzonderlijke, chronologische stappen voor het bestellen
van het carportsysteem.

AANVRAAG

BEREKENING
RICHTPRIJS

RAPPORT
BODEM

BESTELLING

TEKENEN

LEVERING

Bij de aanvraag bezorgt u ons de belangrijkste informatie over uw geplande project.
De locatie, de te gebruiken modules en hun gewenste opstelling. Zo kunnen we de
sneeuw- en windbelasting van uw systeem inschatten op basis van de plaatselijke
bouwnormen en de geografische basisomstandigheden.
We geven u advies over de mogelijke carportoplossingen voor uw project en houden
daarbij rekening met de gegeven belastingen en doen ook suggesties voor optimalisaties
en/of voor eventuele bijkomende componenten. Op basis daarvan kan een eerste
prijsraming (zonder funderingsinformatie) worden gemaakt.
Vooral voor grotere constructies (> 100 kWp) is informatie over het restdraagvermogen
en de treksterkte van de bodem nodig om de rendabelste funderingsmethode voor u te
bepalen. Vervolgens wordt de definitieve prijs berekend en wordt de geschatte
leveringstermijn meegedeeld.
Zowel de commerciële als technische onderhandelingen zijn afgerond. Na uw schriftelijke
bestelling wordt de exacte leveringstermijn bepaald. Dat komt omdat we pas bindende
productiedata kunnen plannen en boeken als we uw officiële bestelling hebben
ontvangen.
Zodra het systeem volledig is ontworpen en de commerciële en technische voorwaarden zijn verduidelijkt, wordt het carportsysteem in detail voor u uitgetekend. Zolang de
verschillende factoren nog niet duidelijk zijn, werken we met voorbeeldtekeningen die het
carportsysteem op een voor u begrijpelijke manier illustreren.
Opgelet, in het kader van de bovenstaande stappen maken we geen bindende
rendementsberekeningen!
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CHECKLIST

Bedankt voor uw interesse in onze systemen. Opdat we u een zo nauwkeurig mogelijk aanbod kunnen
doen, vragen we u de volgende punten zo volledig en nauwgezet mogelijk in te vullen.

CONTACTPERSOON

GEWENSTE CARPORTVARIANTEN

__________________________________________________
Firma
__________________________________________________
Naam, voornaam
__________________________________________________
Straat
_____________ ___________________________________
Postcode
Plaats
__________________________________________________
Land
__________________________________________________
Telefoon
__________________________________________________
E-mail








C1S eenzijdige bescherming tegen de zon
C1R eenzijdige bescherming tegen regen
C2S dubbelzijdige bescherming tegen de zon
C2R dubbelzijdige bescherming tegen regen
C2YS Y-vorm, dubbelzijdige bescherming tegen de zon
C2YR Y-vorm, dubbelzijdige bescherming tegen regen

________________________________________________
Projectnaam
__________________
Parkeerplaatsen (stuk)

___________________________
Totale capaciteit (kWp)

______________
Vrije hoogte H (m)

H

______________
As A (m)

A (max. 7,5 m)

GEWENSTE OPSTELLING VAN MODULES

PARKEERMETHODE

O op de korte kant
O dwars

 schuin

______________________
Helling (we raden 10 - 15° aan)

_______________________ ________________________
Modules boven elkaar (st.) Modules naast elkaar (st.)

VERPLICHTE INFORMATIE PER E-MAIL

»
»
»

 verticaal C1

 verticaal C2

Google Earth-pin (positie) van de geplande locatie
Plattegrond met hoogtelijnen (van het terrein)
Gegevensblad module

 parallel

Zonder die informatie kunnen we geen offerte
opstellen!
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CHECKLIST

CHECKLISTE
LEIDINGEN
Zijn er elektriciteitsleidingen op het terrein aanwezig? Geef ze
aan met een kruis en bezorg ons, indien van toepassing,
plattegronden met afmetingen:
 Elektriciteit  Water  Gas  Telefoon  Riolering
 _________________________

MUNITIE/WAPENS EN OVERBLIJFSELEN VAN
MUNITIE
We gaan ervan uit dat er geen explosief materiaal,
munitie of wapens in de ondergrond aanwezig is of zijn.
Vooral bij industrieterreinen en oude vliegvelden raden
we aan navraag te doen bij het kadaster via luchtfoto’s en
vragen we nadrukkelijk om een schriftelijke bevestiging
indien u bestelt.

 Er zijn geen leidingen aanwezig

GEGEVENS OVER BODEMBEDEKKING

BIJ DE UITVOERING VAN HET ONDERZOEK MOETEN
DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT WORDEN
GENOMEN:

 Plaveisel  Beton  Asfalt

»

Bij aanvang van het onderzoek van de bouwgrond
moet uw medewerker de door ons aangestelde
proefleider ter plaatse aan de hand van een plattegrond wegwijs maken in de te onderzoeken locatie.
Zo wordt voorkomen dat verkeerde onderzoeken op
andermans grond worden uitgevoerd of leidingen
worden beschadigd.

»

Als er al een geologisch rapport over het te
onderzoeken terrein beschikbaar is of als er
bijzondere kenmerken met betrekking tot de
bouwgrond bekend zijn, moeten we daarvan van
tevoren op de hoogte worden gebracht.

»

Op basis van de resultaten van het onderzoek van de
bouwgrond wordt de bouwgrond beoordeeld.

»

Indien er na het onderzoek wijzigingen aan de
bouwgrond worden aangebracht (bijv. grondwerken,
opvulling, heraanleg enz.), kan een nieuw onderzoek
noodzakelijk zijn, hetgeen extra kosten met zich
meebrengt die ten laste van de opdrachtgever komen.

»

Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als de
checklist volledig is ingevuld en samen met de
plattegronden ondertekend aan ons werd toegezonden.

 _________________________

BODEMEIGENSCHAPPEN
Indien de ondergrond geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
 vullingen  van vroeger daterende milieuverontreiniging
Zijn of werden er reeds maatregelen genomen om de bodem te
verbeteren (bijv. bodemvervanging, geogrid/geovlies)?
__________________________________________________
Meer informatie over het terrein
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Dit gegevensblad bevat uitsluitend informatie voor SL Rack GmbH en hun respectievelijke klanten/geïnteresseerden. De inhoud van dit document is afhankelijk van de plaats van het project en de respectievelijke eisen van de klant. Opmerking: We verzamelen persoonsgegevens. Raadpleeg ons privacybeleid
op onze website www.sl-rack.de
De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van SL Rack GmbH zijn van toepassing in hun huidige versie. Die zijn te allen tijde online beschikbaar op www.sl-rack.de

Plaats

Datum

Handtekening
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CARPORTSYSTEMEN

SL Rack
YouTube

SL Rack
Website

SL Rack
Onlineshop

Neem contact met ons op voor
uw persoonlijke offerte:
SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Onder voorbehoud van technische
wijzigingen en drukfouten.
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