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Een duurzaam inlegsysteem dat geen druk uitoefent 
op zonnepanelen. Snel en eenvoudig te installeren.
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IMS-Solar BV produceert een duurzaam montagesysteem voor zonnepanelen, inzetbaar  op 
golfplaatdak, staaldak of dakpan dak. Het systeem oefent geen druk uit op de zonnepanelen 
en is snel en eenvoudig te installeren. 

Efficiënt en duurzaam 
met 
IMS-Solar

IMS-Solar BV adviseert over en levert goede 
oplossingen binnen heel Europa; een montage-
systeem dat bijdraagt aan een langere levens-
duur van zonnepaneel installaties. Door de sterke 
basisstructuur van ons systeem kunnen horizon-
taal lengtes tot maximaal 165 cm overspannen 
worden. Dit bespaart tijd en kosten.

IMS-Solar BV blijft het systeem doorontwikkelen en 
geeft regelmatig presentaties en trainingen. Onze 
technische mensen bieden graag ondersteuning 
en geven persoonlijk advies over onze zonne- 
energie oplossingen. Op deze manier houden we 
de installateurs zo goed mogelijk op de hoogte, 
zodat zij op hun beurt hun klanten optimaal van 
dienst kunnen.
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1. Zonnepaneel installatiesysteem

Versie 01.01-11-2022

Het IMS-Solar systeem is inzetbaar op golfplaat-
dak, staaldak en dakpan dak. We zijn volop bezig 
met de ontwikkeling van een indaksysteem en 
een platdak constructie die snel zullen volgen.

Waarom is het beter om 
zonnepanelen in te leggen  
dan vast te zetten?

  Geen beschadiging van het glas van 
de zonnepanelen.

  Voorkomt microcracks op de zonnepanelen.
  Geen continue druk.
 De zonnepanelen leveren meer Wp op per m².
  Voorkomt delaminatie tussen de lagen van 

het zonnepaneel.
 Betere verdeling van gewicht over het dak.
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2. Milieubewust zonnepanelen installeren

3. De service van IMS-Solar

Versie 01.01-11-2022

Ondersteuning en advies 

Als installateur kan je eenvoudig gebruik maken 
van ons teken- en calculatieprogramma om zo tot 
een optimale indeling van de beschikbare ruimte 
op het dak te komen. Wij zorgen hierbij meteen 
voor een product- en prijslijst voor de benodigde 
installatiematerialen en een professionele 
presentatie van de opstelling richting de klant. 

Wij geven regelmatig trainingen waarmee wij 
onze vakbekwame installateurs goed op de 
hoogte houden van onze producten en de laatste 
ontwikkelingen.

Op basis van jarenlange ervaring heeft IMS-Solar 
BV een duurzaam en milieubewust installatie-
systeem ontwikkeld. Hergebruik van aluminium 
vormt de basis van het IMS-Solar montage-
systeem. Hierdoor wordt er niet enkel milieubewust 
zonne- energie gecreëerd maar worden zonne-
panelen middels ons systeem ook duurzaam 
geïnstalleerd. Hier zijn wij origineel in!
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Kwaliteit

IMS-Solar BV levert enkel topkwaliteit. Ons materiaal 
vormt de basis voor het veilig installeren van 
zonnepanelen. Om te voldoen aan de NEN- 
normeringen zijn er vele statische berekeningen 
gemaakt. De TÜV zal betrokken worden bij de 
formele goedkeuringen. Een garantie van 20 jaar 
is hierdoor vanzelfsprekend!

Seminars

Bezoek één van onze seminars of work-outs en 
leer hoe je het IMS-Solar systeem snel en efficiënt 
kan installeren. In ons kantoor in Alkmaar hebben 
wij demo-units van verschillende typen daken; 
dit geeft ons de mogelijkheid te demonstreren 
hoe het systeem werkt. Tevens zullen wij ter 
ondersteuning trainingen geven op verschillende 
locaties door het hele land.

Via webinars legt IMS-Solar BV stap voor stap 
uit hoe het installatie- en calculatieprogramma 
werkt. Hiermee krijg je op eenvoudige wijze een 
overzicht van het benodigde installatiemateriaal 
in combinatie met de kosten. Verder zorgen wij
voor duidelijke tekeningen en is het mogelijk 
een professionele presentatie voor je klant te 
downloaden.

Meer informatie

Via de website vindt u meer informatie over ons 
product, onze leveranciers en onze diensten. 
Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen 
per mail of via telefoon voor meer informatie.

IMS-Solar BV
Wognumsebuurt 10, B.0.1.
1817 BH Alkmaar
+31(0)850 446 941
imscustomersupport@ims-solar.com 
www.ims-solar.com
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