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Uw dak in goede handen 
bij Dapan Solar

Optimaal gebruik van  
zonne-energie

“Duurzame 
dakoplossingen

van Dapan Solar”

Dapan Solar biedt voor ieder dak een passende 
oplossing voor de opwek van zonne-energie, 

voor een maximaal rendement en een optimaal 
esthetisch resultaat. Zonnepanelen dragen bij aan 

een beter milieu. Dapan Solar verzorgt de realisatie 
van de zonnepanelen in het kader van duurzaam 

bouwen en het duurzaam maken van bestaande 
woningen en gebouwen. Uw dak is in goede handen bij 

Dapan Solar, onderdeel binnen de Dapan groep.

Dapan Solar is in combinatie met dakspecialist Dapan gespecialiseerd in 
het aannemen van totaalprojecten waarbij de opwek van zonne-energie 
een onderdeel vormt; daardoor kunnen wij u uitstekend adviseren over alle 
aspecten van het dak, maar ook over bouwfysica, het ontwerp en de vele 
mogelijkheden rondom zonnepanelen. Dapan Solar biedt u goed en onafhankelijk 
advies. Dapan Solar is een innovatief bedrijf en werkt met de modernste 
dakbedekkingsmaterialen en de verwerking daarvan, om tot de meest efficiënte en 
esthetische resultaten te komen en zo een maximaal rendement te kunnen bieden.



Het team  
van Dapan Solar

Het monteren van diverse zonnepanelen op een nieuw dak of gerenoveerd dak, vindt plaats 
door een team van gemotiveerde professionele werknemers. Dapan Solar beschikt samen 

met Dapan over een veelzijdig dienstenpakket. Dapan verzorgt zowel de uitvoering van traditioneel 
timmerwerk als het plaatsen van een prefab kap. Tevens is Dapan gespecialiseerd in verschillende 

soorten bedekkingen en zinkwerk, te denken aan pannen als dak- of gevelbekleding en leien en leipannen. 
Dapan Solar realiseert alle werkzaamheden rondom het installeren van de zonnepanelen.

“Efficiënte en esthetische 
resultaten voor een 

maximaal rendement”

Dapan Solar is voortgekomen uit Dapan, de specialist op het 
gebied van hellende én platte daken met meer dan 35 jaar 
ervaring. Dapan werkt al geruime tijd in de markt van het plaatsen 
en monteren van solar panelen. Bij Dapan Solar ligt de focus 
zowel op de plaatsing van traditionele opdek zonnepanelen als 

de plaatsing van een indeksysteem genaamd Lociⓟ p  .

Meer dan 35 jaar ervaring



Montage op locatie

Elektrische kennis

“Duurzame 
dakoplossingen

van Dapan Solar”

Dapan Solar opereert landelijk voor zakelijke opdracht-
gevers en onderscheidt zich als dakspecialistisch 

bedrijf door de dakenkennis waarover het bedrijf 
beschikt. Zo is Dapan voor u de juiste partner in de 

montage van zonnepanelen op alle type daken.

Door montage van de zonnepanelen op locatie bent u verzekerd van een 
optimaal rendement van uw zonnepanelen systeem. Dakspecialist Dapan 
heeft meer dan 35 jaar ervaring als montage- en dakdekkersbedrijf. 
Dapan Solar beschikt over een grote expertise en vakkundige monteurs 

en montagewerkers.

“Loci p  
 zonne-

panelen- 
 dak”



Als opdrachtgever kunt u gebruik maken van onze ervaring en 
specialismen door ons al bij de voorbereiding van een project te 
betrekken. Vroegtijdige betrokkenheid betekent een garantie op 
optimalisatie in alle stadia van het project. Dapan Solar is ervaren 

met de producten en met de markt.

Kwaliteit en vakmanschap

Alles onder 1 dak
Als dakspecialist in zonnepanelen zijn wij dan ook veel betrokken bij diverse 

samenwerkingsverbanden als ketenpartner op het gebied van het totale dak. Dapan Solar 
kan als dakpartner in zonnepanelen samen met Dapan het totale pakket verzorgen met de beste 

materiaalkeus voor een optimaal rendement. Dit bespoedigt voor u het werkproces, de efficiëntie is 
hoger en de kosten zijn lager. Vakmanschap, kwaliteit en veiligheid zijn door ons gewaarborgd en bevestigd door 

de benodigde normen- en kwaliteitscertificaten.

“Efficiënte en esthetische 
resultaten voor een 

maximaal rendement”



Loci p  zonne- 
panelendak

“Duurzame 
dakoplossingen

van Dapan Solar”

Al jaren laten mensen zonnepanelen op hun dak 
installeren, voor de opwek van zonne-energie. 

Veelal zijn dat installaties die bovenop het bestaande 
dak worden geplaatst. Een nieuwe mogelijkheid is dat 

het dak zelf een zonnepaneel wordt. Loci p  is een volledig 
geïntegreerd en dakvullend zonnepanelendak voor nieuwbouw en 

renovatieprojecten. 

Loci p  is de oplossing voor de energietransitie en hedendaags efficiënt 
bouwen. Een Loci p  zonnepanelen-dak biedt een esthetische dakbedekking 
én energieopwekking in één. Alle toegepaste materialen worden in Europa 
geproduceerd. De Loci p   zijn mooie zwarte frameloze zonnepanelen en 
kleiner van formaat dan de traditionele zonnepanelen wat leidt tot een 
optimale en esthetische dak vulling.

“Loci p  
 zonne-

panelen- 
 dak”

PRODUCTEN



Hoe werkt  
het Loci p  daksysteem?

Het volledige dakvlak wordt gevuld met de zwarte zonnepanelen. Rond sparingen, 
schoorstenen en dakvensters worden dummy-panelen toegepast met dezelfde 

esthetische uitstraling als de actieve zonnepanelen waardoor een homogene 
esthetische uitstraling ontstaat. Door het unieke bevestigingssysteem is er enig reliëf 

aanwezig waardoor het dakvlak niet de volledige aandacht van de woning trekt. 

Een Lociⓟ p  daksysteem is in vergelijking tot andere producten een van de beste op de markt. Door 
efficiëntie gebruik te maken van de montagematerialen, de combinatie van functies en het gebruik van zoveel 

mogelijk standaardmaterialen ontstaat er een zeer competitief prijsniveau.

“Efficiënte en esthetische 
resultaten voor een 

maximaal rendement”
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