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Sunnytek Solar erbjuder en teknisk 
lösning med solpaneler för Ert 
uteplats eller terass tak.  
Solpanelerna finns i olika modeller 
med ljusgenomsläpp från 0% till 
50%. En nyhet är färgade 
solpaneler. Tätheten på soltaket 
motsvarar ett vanligt tak så det 
läcker ej in vatten.Solpanelerna och 
montage systemet är från Tyskland.
*1 Sunnytek har lösningar för 
att byta ut äldre utslitna tak. 
*2 En annan lösning för ett nytt 
tak har en stomme i aluminium eller 
i ett annat material. 
*3 En tredje lösning är vår nya 
Svensk tillverkade solkassett det är 
en solpanel med genomsläpp för 
solljus och med solceller som ger el. 
Den nya solpanelen har en extra 
härdad glasruta som är fylld med 
argon gas för isolering med en 
tjocklek på 33 mm. Panelen kan 
också ha en tredje ruta eller ett 
isolerglas för att ge bättre isolering.
*4 Bi-faciala solpaneler tar 
emot ljus från reflekterande solljus 
från undersidan av panelen och ger 
mer energi. Det finns ljus i 
uterummet som ger energi.

Isolerglas kassetten monteras i 
Sverige och är av Sunnyteks nya 
design. Den beskrives i ett separat 
datablad men är i en isolerklass på 2.8W / M2 / C i enkelglas. En 40% 
transparent solpanel ger cirka 200 W effekt per panel med måtten 1662 
x 990 mm. Tjockleken på panelen är 4 mm och paneler och har en 
laminerad två glas design. Cellerna är skyddade i glaspaketet och det 
finns ingen känslig plast på undersidan av panelen.
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Sunnytek har eleganta och funktionella färgade 
solpaneler och soltegel som monteras på läkt 
som vanligt tegel. 

Sunnyteks solpaneler är lika täta eller tätare än 
vanliga tegeltak och har en lång livslängd och tål 
väder och vind. De laminerade solpanelerna tål att stå 
på.

Till vänster / 
ovan visas två 
soltak som är 
vattentäta. Det 
undre taket är av CIGS typ taket ger mer energi vid sämre 
väderförhållande.

Carportar och växt hus / orangerier finns av samma typ. Här finnas 
även elbilsladdare i konceptet.
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