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2 Transparante zonnepanelen

Zelf energie opwekken met zonnepanelen van Sirius 
Solar. Beter voor het milieu en bovendien bespaart 
u op uw energierekening! 

 
Het begrip duurzaamheid is een steeds belangrijker 
wordend thema. Een duurzame toekomst vraagt niet 
alleen om innovatieve productiemethodes, maar vooral 
ook om materialen die lang mee gaan zonder kwaliteits-
verlies. 

Wanneer het dak van uw woning niet geschikt is voor 
zonnepanelen, biedt Sirius de oplossing: een Solarpakket 
welke u kunt verwerken in uw nieuwe overkapping.  
Sirius Solar biedt een uniek lichtdoorlatend solarsysteem 
van glas. De zonnepanelen bestaan uit meerdere(5) lagen: 
2 lagen solarglas met daartussen filmlagen. Dit is een 
unieke samenstelling omdat zonnepanelen doorgaans 
zijn opgebouwd uit glas, zonnecellen en folie.  
De glazen zonnepanelen zijn extreem sterk en kunnen tot 
4x het gewicht aan van een regulier paneel. De panelen 
zijn bestand tegen de meest extreme weersomstan-
digheden, hebben een lange levensduur en een hoog 
rendement.

Terwijl u ontspant onder uw veranda, bent u ondertussen 
ongemerkt energie aan het opwekken dankzij de geïnte-
greerde, transparante zonnepanelen. Uw veranda levert 
op deze manier dubbel voordeel op!  
Sirius Solar Veranda brengt twee werelden samen: geni-
eten van comfort, duurzaamheid en rendement. Sirius wil 
u graag inspireren thuis duurzamer te leven, te besparen 
op uw energierekening en tegelijk te genieten van het 
buitenleven. De veranda plaatst u op iedere gewenste 
plek, zodat uw overkapping optimaal energie oplevert.  
Duurzaam leven hoeft helemaal niet moeilijk te zijn! Start 
nog vandaag met duurzaam!

Sirius Solar brengt twee werelden samen: genieten van comfort, duurzaamheid en rendement. Word ook thuis bewust van duurzaam 
en kies voor een overkapping met zonnepanelen!

Zonne-energie is een schone en duurzame energiebron. Met zonnepanelen 
bespaart u op uw energierekening maar helpt u dus ook de natuur en het mi-
lieu te beschermen.  Zonnepanelen zetten de energie van zonnestralen om in 
stroom en voorzien zo in (een deel) van uw energiebehoefte. Bij deze produc-
tie van elektriciteit komen geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrij.
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Duurzaamheid
- Maak uw eigen woning duurzaam door energie 
terug te leveren aan de leverancier.
- Lagere CO2 uitstoot bij productie dan andere 
zonnepanelen.
- Beter voor het milieu door het gebruik van ge-
laagd glas.

Belangerijke eigenschappen
- De panelen hebben een lichtdoorlatend vermogen van 
20%
- Dankzij een glad oppervlak weining kans op vuilaan-
hechting.
- Handzaam formaat, waardoor zeer geschikt voor snelle 
montage.
- Panelen zijn voorzien van het Duitse TÜV keurmerk.

Prestatie
- Goedkoper in aanschaf en mede daardoor snel-
ler terugverdient.
- Geen prestatieverlies door schaduwwerking
- 10 jaar een vermogensgarantie van 90%
- Vanaf het 10e jaar tot het 25e gebruiksjaar een 
vermogensgarantie van 80%

Esthetisch
- Volledig effen beeld voor een egale uitstraling.
- Speciaal ontwikkeld solarprofiel voor een fraaie afwerk-
ing van de panelen.
- De panelen zijn niet uitgevoerd met een aluminium 
rand waardoor het beeld een stuk rustiger wordt.
- Bekabeling is onzichtbaar weggewerkt in ons profiel-
systeem.
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