FLAT
DIRECT
NON-INVASIVE. PITCHED.
UNRIVALED.

PRODUCTOVERZICHT
MONTAGESYSTEEM VOOR SCHUIN DAKEN

WIJ
DE PMT
Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG is
een jong, innovatief en groeiend bedrijf dat vanwege zijn herkomst meer dan 15 jaar praktische
ervaring heeft in de projectsector. Het bedrijf is
sterk op de markt gericht en speelt in op de behoeften van de markt.
Wij bieden revolutionaire montagesystemen voor
platte en hellende daken en leveren tot op heden
ongekende prestaties op het gebied van veiligheid
en kwaliteit.
Onze carport-producten combineren op esthetische wijze kosteneffectiviteit en kostenefficiëntie
en zijn op de markt ongeëvenaard.

Zonder uitzondering werden en worden alle producten grondig onderzocht door middel van
windtunnelproeven, het testen van individuele
bouwcomponenten en theoretische berekeningen
door geselecteerde installatiebedrijven in de praktijk beproefd, geoptimaliseerd en voortdurend
verder ontwikkeld. Dit is voor onze partner de garantie voor een hoog innovatieniveau, veiligheid,
maximale functionaliteit en de zekerheid van
marktgerichte en geoptimaliseerde oplossingen
voor de steeds veranderende eisen van de branche.
Hier wordt de basis van ons handelen altijd gevormd door de eisen van kwaliteit, maximale
veiligheid en kwaliteit, betrouwbaarheid en directe
nabijheid van de partner en zijn project.

UW EISEN
Onze oplossingen
VEILIGHEID
•• Absolute rechtszekerheid door algemene
bouwtechnische goedkeuring
•• 20 jaar verzekeringsdekking en garantie met
PMT PROOF
•• Er geldt een maximale veiligheidsstandaard
voor onze producten, zoals blijkt uit onze certificeringen

EFFICIËNTIE
•• De meest snelle montagesnelheden door gepatenteerde klikverbindingen
•• Optimale prijs-kwaliteitsverhouding door lage
BOSKOSTEN ( BOS = balance of system – overige
systeemkosten) en korte projecttijden
•• Wereldwijde toegang tot planningsgegevens
voor projectdeelnemers

EENVOUD
•• Eenvoudige montage door verwisselingsveilige
verbindingen
•• Professionele ondersteuning van uw projecten
door speciaal geschoold personeel
•• Uitgebreid accessoire-assortiment onder één
dak

KWALITEIT
•• Hoogste kwaliteitsniveau ten aanzien van onze
producten en productieketens
•• Certificeringen van onze montageteams voor
bevoegde installaties
Met PMT wordt veiligheid en zekerheid een standaard.

De ondoordringbare
oplossing
voor daken
met een
helling tot
max. 30°.

FLAT DIRECT
KENMERKEN
Flat direct overtuigt door zijn brede scala aan gebruiksvormen en biedt toepassingsmogelijkheden
in een nog niet benut daksegment. Zadeldaken, lessenaarsdaken, SHED-daken of vlinderdaken bedekt
met folie, bitumen of sandwichpanelen: Flat Direct
biedt maximale veiligheid en is altijd de optimale
dakdoordringingsvrije oplossing voor dakhellingshoeken tot 30°.
Laat je overtuigen!

BALLAST GEOPTIMALISEERD

•• Verificatie door WTG (= Wind Turbine Generator) windtunneladvies
•• Ballastfixatie door middel van universele
moduleklem

VARIABEL TOEPASSINGSGEBIED

•• Dakdoordringingsvrije montage mogelijk
•• Zadel-, lessenaars-, shed-, ton-, en vlinderdaken
•• Nokaansluiting, nokverbinding, nokverbinding
met compensatieballast

RICHTLIJNEN MODULE-INSTALLATIE

•• Inachtneming van klembereik voor de meest
voorkomende modules
•• Vrijhouden van drainage-openingen voor
modules
•• Optioneel: lage impedantie modulatie

IDEALE KABELGELEIDING

•• geïntegreerde kabelgootafdekking

UNIVERSELE MODULEKLEM

•• Universle klem van 30 tot 50 mm module
frame hoogte
•• Losmaakbaar en herbruikbaar

OPTIMAAL STEUNVLAK

•• 80 mm brede doorlopende bodemrail
•• Hightech beschermingsmat zonder weekmaker
migratie
•• Garantie van de dakwater afvoer

UITGEBREIDE SET ACCESSOIRES

•• Omvormerbank
•• Dakaansluitpunten

Meer informatie over onze producten is te vinden op
www.pmt.solutions/nl/producten
of scan de QR-code rechtstreeks met uw smartphone.
(Voorwaarde: Een bijbehorende app op haar mobiele apparaat)

Verdere informatie: www.pmt.solutions
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