´Haal het meeste uit je dak met
zonnepanelen en groen´

Sol a r S e d u m : De co mbin at ie va n n atuu r en tec h nologie
Solar Sedum heeft de droom om daken
gezond en energiek te maken. Solar Sedum
ontwikkelt, adviseert en levert zonnepanelen
en groendaken. Solar Sedum is het eerste
bedrijf in Nederland dat de unieke
combinatie van zonnepanelen en een groen
dak aanbiedt. Juist deze combinatie, omdat

die
veel
extra
voordelen
biedt.
Zonnepanelen leveren namelijk minder
stroom als ze op een kaal zwart dak
(bitumendak) in de zon staan. Zonnepanelen
functioneren het beste bij temperaturen
onder 25 graden Celsius. Op een bitumendak
is het in de zomer al gauw 80 – 90 graden.

Groendaken
zorgen
ervoor
dat
de
temperatuur op het dak in de zomer bijft
hangen rond de 30°C. Op een groendak blijft
de temperatuur dus laag waardoor het
rendement
van
zonnepanelen
wordt
vergroot en de levensduur verlegd. Dit kan
tot wel 6-20% meer stroom opleveren.

1: De
zonnepanelen
nemen zonlicht
op, en zetten het
om in energie
2: De omvormer
zet de opgewekte
energie om in
bruikbare stroom
voor in huis.
3: De meterkast
registreert de
opgewekte
energie
4: De opgewekte
energie wordt
gebruikt wanneer
u stroom nodig
heeft in en om het
huis.
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5: Even weinig
energieverbruik?
De opgewekte
energie wordt
teruggeleverd
aan het
energiebedrijf en
uw energiemeter
zal teruglopen.

bi j d r ag e n a a n een duu rz a mer e to eko mst
Steeds meer mensen en steeds meer
elektrische
apparaten.
De
fossiele
brandstoffen zullen een keer opraken.
Zonne-energie is een duurzaam en oneindig
alternatief. De zon als energiebron zal nog
miljoenen jaren beschikbaar zijn. Begin met
het opwekken van uw eigen energie en
wordt onafhankelijk van energieleveranciers
en stijgende energieprijzen.
De aanschaf van zonnepanelen is ook nog
eens een zeer gunstige investering. In eerste
opzicht zijn zonnepanelen een dure

aanschaf. Het duurt dan ook een aantal jaar
voordat de zonnepanelen zijn terugverdiend
door
de
dalende
energierekening.
Afhankelijk van het aantal en het vermogen
van de zonnepanelen duurt het ongeveer 7
tot 12 jaar voordat de aanschaf is
terugverdiend.
Belangrijker dan het terugverdienen van uw
investering is dat u daarna zo lang mogelijk
kunt genieten van gratis stroom! Dus het
rendement op uw investering. Kwaliteits
zonnepanelen gaan 20-30 jaar mee. Uw

aanschaf kunt u tot 3 keer terugverdienen.
Dat is pas rendement! Maar er is meer.
Groendaken. Een groendak is een dak dat
bedekt is met sedumplanten en meer. Zie het
als een tuin op het dak van je huis.
Zonnepanelen in combinatie met een
groendak
zorgen
voor
een
nog
aantrekkelijkere investering.
Meer rendement, meer energiebesparing en
meer voordelen voor u en uw omgeving.

Te m pe r at u u rv e rschil o p de da ken
Temperatuur dakkoppervlak
rond 35 graden Celsius

Temperatuur dakkoppervlak
tot wel 80 graden Celsius

Temperatuur dakkoppervlak
rond 35 graden Celsius
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Gemeenschap

Leefomgeving

Zelf Energie opwekken

Vermindering Urban Island
Heat Effect

Groen Geneest
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Bespaar op
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Minder CO2-Uitstoot
Duurzame Energie

Maatschappelijk verantwoord
Bijen staan wereldwijd meer en meer onder
druk, terwijl ze essentieel zijn voor de
bestuiving van veel planten. Van de 100
gewassen die 90 procent van alle voedsel in
de wereld leveren, wordt 70 procent
bestoven door bijen.
Groendaken dragen bij aan het welzijn van
de bij doordat ze zorgen voor meer voedsel

en biodiversiteit. Solar Sedum werkt samen
met I Love Beeing. Samen proberen we het lot
van de met uitsterven bedreigde bij onder de
aandacht te brengen. We delen gratis zakjes
met bloemzaad uit die speciaal voor bijen zijn
samengesteld.
Daarnaast stimuleert Solar Sedum mensen om
bijen bovenop hun dak te plaatsen, in het

kader van Urban Beekeeping, wat heel
populair is in grote steden als New York en
Tokyo. Zelf hebben we ook drie bijenvolken
op het dak van ons kantoor.

Impressie van
de daken die nu
al klaar zijn voor
de zon!

Over Solar Sedum
Solar Sedum inoveert en adviseert over zonnepanelen
en groendaken. Wij geloven dat er op de daken een
geweldige potentie ligt om de natuur terug te brengen
in de stad en tevens eigen energie op te wekken. Het
dakoppervlak, dat nu vaak ongebruikt ligt te zinderen in
de zon, kan een geweldige energiebron vormen waar
optimaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke
bronnen en materialen.
Solar Sedum is het meest ervaren bedrijf in Nederland
dat
zonnepanelen
op
groendaken
kan
aanleggen. In samenwerking met specialisten in de
dakenbranche lopen wij steeds voor op de innovaties
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van ons gebied. Solar Sedum kiest voor producten en
oplossingen die goed zijn voor mens en milieu. Ook
willen we door middel van innovatie het daklandschap
verder verfraaien en verduurzamen.
Solar Sedum is niet alleen een bedrijf met ervaring en
met technische kennis van zaken, van dakbedekking
met isolatie tot zonnepanelen, maar bestaat ook uit
mensen die zijn opgeleid tot deskundige en ingenieur.
Bij realisatie door Solar Sedum bent u er van verzekerd
dat u de juiste mensen op uw dak heeft.

