
Sunnytek Solar Sweden AB             Soltak på uteplats                 Page /    4 Feb 20201 3

Sunnytek har en solpanels lösning för Er carport /
garaget.   Solpanelerna finns i olika utföranden och 
har ljusgenomsläpp från 0% till 50%. Det finns även 
färgade modeller i olika kombinationer. Tätheten på 
soltaket motsvarar ett vanligt tak. Solpanelerna är som 
regel Tyska och montage systemet likaså.
*1 Vi har en lösning för att byta ut ett äldre 
befintligt tak. Solpanelerna fördyrar inte mycket.
*2 En annan lösning för nybygge där vi då även 
har en stomme i aluminium eller annat material. 
*3 En tredje lösning är vår nya Svensktillverkade 
solkassett som är en solpanel med genomsläpplighet 
för solljuset men den har solceller som ger el. Denna 
nya panel har en extra härdad glasruta och är fylld 
med argon gas för isolering. Tjockleken är 33 mm. 
Denna kan även ha en tredje ruta eller isolerglas för 
bättre isolering.
*4 Bi-faciala sol paneler tar emot ljus även från 
reflekterar solljus på undersidan av panelen och ger 
klart mer energi. Car ports utan täckta sidor ger en hel 
del ljus underifrån.
*5 Elektronik för att ladda elbilar och cyklar kan 
levereras med byggsatsen så taket laddar fordonet.

Vi bygger även speciallösningar enligt önskemål.
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Solpanelerna kan se ut 
på olika sätt. De kan 
vara heltäckande och 
ljustäta. Den kan även 
vara delvis 
genomskinliga så 
utrymmet får gratis ljus 
av solen. 10-50% 
genomsläpplighet finns 
beroende på 
önskemålen. Vi har 
även färgade solpaneler 
med olika 
färgkombinationer.

Isolerglas kassetten monteras i 
Sverige och är vår design. Den 
beskrives i ett separat datablad men 
har en isolerklass på 2.8W / M2 / C i 
enkelglas. En 40% transparent 
solpanel ger då ca 200W effekt / panel 
med måtten 1662x990 mm. Tjockleken 
är 4 mm och paneler för en laminerad 2 glas design så de känsliga 
sakerna är väll skyddade inne i glaspaketet. Det finns ingen känslig plast 
på undersidan som är känslig mot solljus.  
Vi har färgade solpaneler och soltegel som läggs på läkt som vanligt tegel. 
Solpaneler kan vara snygga och funktionella och inte se fula ut.
Våra special paneler är vattentäta så panelen är lika tät eller tätare än ett 
vanligt tegeltak. De kan också vara mycket snygga. Glas har mycket bra 
livslängd och tål mycket mer väder och vind än de flesta andra tak. 
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