
100% waterdichte aansluiting op 
elke dakbedekking

Toepasbaar op bijna alle 
onderconstructies

IJzersterk en toch zeer licht in 
gewicht

Toepasbaar op platte, schuine en 
lichthellende daken

Bestand tegen hoge druk- en 
trekkrachten

Voorkomt schade aan de 
dakbedekking

Eenvoudige en snelle montage

Vergelijkbaar met circa 250 KG 
ballast per m2

De QS PV-ankers worden mechanisch aan de dakconstructie 
bevestigd en vervolgens waterdicht af - geseald. Dit zorgt voor een 
100% waterdichte aansluiting. De QS PV-ankers bieden grote voordelen 
ten aanzien van de belasting van het dak. Daarnaast zorgen ze ervoor 
dat belangrijke dakfuncties, zoals het afvoeren van water, behouden 
blijven. Verschuiving van de systemen, met kans op beschadigingen van de 
dakbedekking, is nu helemaal uitgesloten. 

Uitdagende daken, met oneffenheden, een lichte helling of waar ballasteren niet 
mogelijk is, worden opgevangen met de QS PV-ankers. Waar het eerst niet mogelijk 
was om zonnepanelen te plaatsen, kan dat nu wel!

Het QS PV-anker is de oplossing om 
zonnepanelen te plaatsen op platte,
schuine en lichthellende daken waar geen 
ballast toegepast kan worden. De stormvaste 
QS PV-ankers zijn speciaal ontworpen voor 
waterdichte en ballastvrije montagesystemen op 
platte en hellende daken. 

Ballastvrij montagesysteem
qs pv anker 

Gemakkelijke & slimme installatie



qs pv anker
De qs pv ankers zijn van hoge kwaliteit met slimme en 
krachtige rotatiekoppelingen. Er is goed nagedacht over 
de gebruiksvriendelijkheid van de componenten om een 
soepele montage waar maken. Blubase biedt verschillende 
oplossingen voor verschillende daken. Allemaal met een 
goede prijs-kwaliteitverhouding voor jou als installateur.

qs pv anker: ballastvrij en waterdicht

Strong in solar support!

Scan de QR code 
voor meer informatie

Stokschroef

Draadeind M10 x 100 RVS

Borgmoer M10

Afdekkap

EPDM afdichtring

Manchet

Afdekplaat zachte isolatie

Dakbedekking manchet keuze uit: 

EPDM, PVC, Bitumen en TPO
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Wij luisteren naar jou Slimme montagesystemen

Uitstekende prijs-kwaliteit 
verhouding

Uitgebreide calculatie 
ondersteuning

Uitgebreide technische 
ondersteuning

Gecertificeerd, veilig en 
+10 jaar ervaring

Monteren met snelle 
rotatiekoppelingen


