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ΥΛΙΚΑ  ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ PANELS 
ΣΕ ΟΡΟΦΕΣ
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ
Η ELVAN, με έτος ιδρύσεως το 1975, είναι μια Ελληνική βιομηχανία παραγωγής συστημά-
των στηρίξεως. Τα κύρια προϊόντα μας είναι οι σχάρες καλωδίων και τα στηρίγματα τους 
και, από το 2009, οι σταθερές βάσεις φωτοβολταϊκών. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας 
στην Παιανία, που καλύπτουν 4.000 τ.μ στεγασμένης επιφάνειας σε οικόπεδα 12.000 τμ., 
επεξεργαζόμαστε πάνω από 10.000 τόνους χάλυβα ετησίως.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Να παράγουμε προϊόντα που να χρησιμοποιούνται στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και 
να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου Net Zero  2050 και τελικά σε έναν βιώσιμο πλα-
νήτη. 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Η τεχνική ομάδα της ELVAN αποτελείται από νέους μηχανικούς με όρεξη για δουλειά και 
πάθος για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Όλοι έχουν πολυετή εμπειρία σε κάθε περίπτωση 
στήριξης φωτοβολταϊκών panels. Βοηθούν  τους πελάτες στα έργα τους και τους υποστη-
ρίζουν από τη φάση του σχεδιασμού ως και την παράδοση των υλικών στο έργο.  
Έχουν πάντα σαν στόχο όχι μόνο ευχαριστημένους πελάτες αλλά τελικά την υλοποίηση του 
οράματος μας. 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
Αυτή η σειρά προϊόντων βρίσκει εφαρμογή στην στήριξη φωτοβολταϊκών panels σε:

• στέγες με κεραμίδια, 

• ταράτσες και 

• βιομηχανικές στέγες από κυματοειδή λαμαρίνα. 

Για το σχεδιασμό τους λάβαμε υπ΄όψιν μας τόσο την ασφαλή στήριξη όσο και την ευκολία 
εγκατάστασης. 
Τα προϊόντα καλύπτουν όλα τα φορτία χιονιού και όλες τις ανεμοπιέσεις που συναντάμε 
στον Ελλαδικό χώρο. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του έργου δίνουμε στον πελάτη 
όλες τις τεχνικές πληροφορίες που του είναι απαραίτητες. Παράλληλα το εξελιγμένο από 
εμάς software εγγυάται τον ασφαλή και γρήγορο σχεδιασμό του έργου.
Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται αλυσίδες ηλεκτρολογικού υλικού, διανομείς εξοπλι-
σμού για φωτοβολταϊκά και μεγάλοι εγκαταστάτες σε όλη την Ελλάδα
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ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ

Προφιλ 41x41x2.0 mm προγαλβανισμένο L=6 m. (64AS.
PG.6)
Προφιλ 41x41x2.0 mm προγαλβανισμένο L=3 m. (64AS.

PG.3)

Προφιλ 41x41x2.0 mm γαλβανισμένο εν θερμω L=6 m. (64AS.DG.6)
Προφιλ 41x41x2.0 mm γαλβανισμένο εν θερμω L=3 m. (64AS.DG.3)  

• Διάτρητο χαλύβδινο προφίλ 41x41x2.0 mm 
•  Διατίθεται σε μήκη 3 μ., 6μ. και σε ειδικά μήκη κατόπιν παραγγελίας για 

μεγάλες ποσότητες
•  Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: προγαλβανισμένο κατά EN ISO 10346 και γαλ-

βανισμένο εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά EN ISO 1461

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Προφιλ Αλουμινίου 40x40 mm L=6m. (64AS/AL.6) 

• Προφίλ αλουμινίου με πτερύγια 
•  Διατίθεται σε μήκη 3 μ., 6μ. και σε ειδικά μήκη κατόπιν πα-

ραγγελίας για μεγάλες ποσότητες

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

Στήριγμα μεταβλητό για κεραμοσκεπές – Small (64BS)
Στήριγμα μεταβλητό για κεραμοσκεπές – Large (64BL)

• Ειδικό στήριγμα των προφίλ σε κεραμοσκεπές
•  Διμερές άγκιστρο με ρύθμιση καθ’ ύψος έτσι ώστε τα φωτοβολ-

ταϊκά panels να είναι πάντα στο ίδιο επίπεδο ανεξάρτητα από τις 
ανομοιομορφίες της κεραμοσκεπής

• Χαλύβδινο
• Γαλβανισμένο
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Στήριγμα για panel πολυουρεθάνης (64C)   

•  Ειδικό στήριγμα για στήριξη των προφίλ σε τραπεζοειδείς 
στέγες βιομηχανικών κτιρίων

• Χαλύβδινο
• Γαλβανισμένο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ
ΟΡΟΦΗ (ΤΑΡΑΤΣΑ)

Πέλμα εδάφους σταθερό (64F)                                                                            

• Χαλύβδινο
• Γαλβανισμένο

Πέλμα εδάφους μεταβλητής γωνίας (64DV)

• Χαλύβδινο
• Γαλβανισμένο
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ
ΟΡΟΦΗ (ΤΑΡΑΤΣΑ)

Μεταβλητό γωνιακό στήριγμα (64EV)                                                                    

• Χαλύβδινο
• Γαλβανισμένο

Ελατηριωτό παξιμάδι Μ10 (52.A1.10)                                                             

Βίδα Allen Μ10x30  (10G.313.10)

Ροδέλα Μ10 (10G.31.10)
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Clamp Αλουμινίου ακραίο 35 mm (65CE35)

Clamp Αλουμινίου ακραίο 40 mm (65CE40)

 

Βίδα Allen Μ8x50 INOX (10G.13.850IN)
 

Ροδέλα Μ8 INOX (10G.31.08.IN) 

CLAMPS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Clamp Αλουμινίου κεντρικό (65CC)
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CLAMPS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ελατηριωτό παξιμάδι Μ8 (52A1.08)

Εκτονούμενα Βύσματα (ΤΤ10090)

Συνδετικό Προφίλ (53A-14)

• Χαλύβδινο
• Γαλβανισμένο



ELVAN A.E.
20o χλμ. λεωφ. Λαυρίου

Παιανία, Τ.Κ. 19002

Τηλ.: 210 66 44 161

mail: solar2@elvan.gr

www.elvansolar.gr


