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IKEA Home Solar

Een competitieve en 
makkelijke, kant-en-
klare oplossing

• Dankzij IKEA krijgt de klant een 
onmiddellijke prijsinschatting op de 
website en weldra in alle Belgische 
woonwarenhuizen.

• Solarcentury ontwerpt het systeem, 
levert de panelen en installeert ze 
op het dak van de klant
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IKEA Home Solar

Drie soorten systemen

• BASIC: dit is het basispakket dat makkelijk te installeren is op de meeste 
hellende daken. De prijs omvat een standaardconfiguratie van de onderdelen, 
installatie, dienstverlening en garanties, tegen een vaste kostprijs. Het is een 
kant-en-klaar zonnepanelenpakket met een klein prijskaartje.

• PLUS: dit is een personaliseerbaar systeemontwerp waar de configuratie van de 
panelen wordt afgestemd op jouw specifieke dak en jouw behoeften. Dat 
betekent dat we het systeem zo ontwerpen om de opgewekte energie te 
optimaliseren zodat jouw investering je zo veel mogelijk oplevert. Het systeem 
kan worden afgestemd op een speciaal dak of aangevuld met andere elementen.

• DESIGN: een discreet zonnepanelensysteem dat prachtig in je dak is geïntegreerd 
en eruitziet als een dakraam. Een elegante oplossing met oog voor design dat 
even personaliseerbaar is als het PLUS-aanbod en met dezelfde elementen kan 
worden aangevuld, maar dat bovendien ook de look van je woning verbetert. 
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IKEA Home Solar

Polykristallijne 
fotovoltaïsche panelen

Deze panelen bestaan uit 
talloze kristallen en hebben een 
blauwe kleur. De productie van 
die panelen is goedkoper en ze 
zijn doorgaans minder krachtig 
dan monokristallijne panelen. 

Dit zijn de panelen die worden 
gebruikt in ons BASIC-systeem. 
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Monokristallijne 
fotovoltaïsche panelen

Bij deze panelen liggen de 
kristallen in één richting. De 
panelen zijn meestal zwart. Het 
productieproces van deze 
panelen kost meer, maar ze 
zijn doorgaans efficiënter. 

Dit zijn de panelen die worden 
gebruikt in ons PLUS-systeem. 
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Sunstation: fotovoltaïsche 
panelen, geïntegreerd in 
het dak

Dit is een ideaal systeem voor wie op 
zoek is naar een esthetische 
oplossing. Het systeem gaat 
naadloos op in de dakpannen en 
overlapt ze niet. Op die manier 
maakt het integraal deel uit van het 
dak. De structuur zit als het ware 
verborgen in het dak. De 
geïntegreerde panelen produceren 
doorgaans zo'n 10% minder dan 
traditionele panelen omdat er minder 
ventilatie is aan de achterzijde. Dit 
zijn de panelen die worden gebruikt 
in ons DESIGN-systeem.
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IKEA Home Solar

Prijsladder

Goedkope zonnepanelen

€ 4.370* 
voor 12 panelen 

+6% of 21% btw, afhankelijk van 
hoe oud de woning is

Prijsindex 90. Lage prijsklasse, 
goedkoper dan de concurrentie 

BASIC
Blauwe 
panelen

Geoptimaliseerde 
zonnepanelen

€ 4.900*
voor 12 panelen 

+6% of 21% btw, afhankelijk van 
hoe oud de woning is

Prijsindex 100. Goedkoper dan 
de gemiddelde marktprijzen voor 
traditionele dakpanelen  

PLUS
Zwarte 
panelen

Esthetische zonnepanelen

€ 5.670*
voor 12 panelen 

+6% of 21% btw, afhankelijk van 
hoe oud de woning is

Prijsindex 120. Goedkoper dan 
de gemiddelde marktprijzen voor 
geïntegreerde dakpanelen

DESIGN
Dak-

geïntegreerde 
zwarte panelen

Het assortiment
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IKEA Home Solar

Onze garanties
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