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Revolutionair  
energieopwekkend  
gevelmateriaal:  
smart, efficiënt en
visueel aantrekkelijk

http://www.solarvisuals.nl/
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In het Klimaatakkoord van Parijs zijn ambitieuze doelen  
gesteld op het gebied van klimaat en energieneutraal  
bouwen. Naast de bekende toepassing, van zonnepanelen  
op daken, ontdekken steeds meer partijen uit de bouw-
wereld de potentie van gevels als grootschalige bron van  
duurzame energieopwekking, zowel bij nieuwbouw als  bij 
renovatie van bestaande bouw.

Solar Visuals gevelpanelen bieden hierin een ideale  
oplossing. Door een combinatie van efficiëntie, rendement  
en esthetische kwaliteit, zijn de panelen uiterst geschikt  
voor geveltoepassingen. Het gevelmateriaal combineert  
het opwekken van duurzame energie met hoogwaardige  
designuitstraling en grote ontwerpvrijheid.

De mogelijkheden van Solar Visuals panelen zijn eindeloos:  
van gevelbrede toepassingen in woonblokken, kantoor-
torens en grote openbare gebouwen tot kleinschaliger  
toepassingen in gevels zoals een gerenoveerde galerijflat  
met een balustrade van Solar Visuals panelen, of een  
kantoortoren of museum met energieopwekkende  
‘branding’ op de gevel. Met Solar Visuals kunnen zelfs  
utilitaire objecten als geluidsschermen of zonneparken ver-
anderen in fraai uitziende energieopwekkende ontwerpen.

Energieopwekkende gevels
Bouwen aan een zonnige toekomst

Solar Visuals produceert het gevelmateriaal in samen-
werking met AGC, wereldwijd een van de grootste  
glasproducenten. Ons gevelmateriaal stelt alle partijen  
in de bouwketen — van architecten, ontwikkelaars,  
gebouweigenaren tot bouwers — in staat om  
ambitieuze duurzaamheidsdoelen te halen en huizen,  
kantoren en openbare gebouwen energieneutraal te  
maken, én de gebouwde omgeving aantrekkelijker te  
maken voor eindgebruikers en omwonenden. Samen  
bouwen we aan een zonnige toekomst.

Solar Visuals stelt ontwikkelaars, 
architecten en bouwers in binnen- en  

buitenland in staat om ambitieuze 
duurzaamheidsdoelen te halen
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Solar Visuals panelen zijn zo ontworpen dat ze, net zoals andere gevelmaterialen,  
kunnen worden toegepast in de gevelopbouw van gebouwen. Hierbij kan worden  
gekozen voor volledige integratie of voor oplossingen waarbij het plaatmateriaal op  
bestaande gevels wordt geplaatst. Het Solar Visuals paneel is een gelamineerd  
pro-duct, bestaande uit een achterzijde voor mechanische ophanging, een laag  
met de fotovoltaïsche cellen, waarmee zonne-energie wordt opgewekt, een
geïntegreerde full colour print en gehard glas aan de buitenzijde, die al naar gelang  
de wens van de klant kan worden geproduceerd. Solar Visuals is leverbaar in een  
aantal standaardontwerpen. Daarnaast is het in overleg mogelijk maatwerk tebieden.

Solar Visuals introduceert een revolutionair gevelmateriaal  
dat duurzame energieopwekking combineert met  
ontwerpvrijheid en hoogwaardige afwerking

Solar Visuals: De Collectie
Voor projecten met korte looptijd is de Solar Visuals Collectie  
de aangewezen oplossing, met een ruime keuze uit diverse  
standaardprints en standaardkleuren. Door middel van één  
patroon per paneel ontstaat een gebalanceerde en naadloze  
herhaling. De Collectie bestaat uit kant-en-klare modules die  
direct geleverd kunnen worden in twee standaardformaten:

• Formaat A: 995 mm x 1995 mm
• Formaat B: 1000mm x 1650 mm

Solar Visuals: Op Maat
Voor architecten en ontwikkelaars met een specifiek ontwerp  
of een eigen idee is maatwerk mogelijk. Dat kan een repeterend  
patroon zijn, of één beeld verdeeld over meerdere modules  
op één gevel. Door het full-colour printprocedé kan elk  
mogelijk ontwerp worden aangeleverd en verwerkt in de  
energieopwekkende gevelmodules. Hierbij zal actief worden  
meegedacht om het gewenste resultaat te bereiken.
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A03
Strekmetaal /
Stretch metal

A06
Cortenstaal /
Cortensteel

A04
Natuursteen /
Natural stone

A05
Baksteen / Brick

A01
Beton / Concrete

A02
Hout / Wood

De bouwwereld heeft de potentie van gevels als energie-
opwekkende elementen ontdekt. Als alternatief voor de  
traditionele zonnepanelen op daken, zie je een verschuiving  
naar de toepassing van zonnepanelen in gevels. Zonnepanelen  
uit de Solar Visuals Collectie combineren een hoge energie-
opbrengst met esthetische kwaliteit. De Solar Visuals Collectie  is 
een laagdrempelige manier voor projectontwikkelaars,  
architecten, bouwers, woningbouwcorporaties, overheden
en andere eindgebruikers om energieneutraal te bouwen met  
zonnepanelen die ook esthetische waarde toevoegen aan de  
gebouwde omgeving. Ze zijn geschikt voor nieuwbouwprojecten  
en voor verduurzaming van bestaande bouw.

De patronen uit de collectie zijn zo ontworpen dat de content,  
in geval van repetitie van de panelen, naadloos doorloopt over  
de verschillende panelen in de gevel, zodat er van een afstand  
één krachtig beeld ontstaat. Naast de standaardformaat  
zonnepanelen, kunnen er passtukken worden geleverd.
Ook is het mogelijk voor deze passtukken te werken met  
zogenaamde dummy-panelen. Deze panelen hebben door de  
full-colour print dezelfde uitstraling als de standaardpanelen,  
maar kunnen bijdragen aan een kostenefficiënte oplossing.  
De Collectie is opgedeeld in vier subcategorieën:  
Architectonische materialen, Palet, Natuur en Kunst.

Architectonische materialen

Solar Visuals: De Collectie

Keuzevrijheid voor elk gebouw, door toparchitecten  
ontworpen prints, ideaal voor nieuwbouw en  
verduurzaming bestaande bouw
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Casus: woning
Een woonhuis met SolarVisuals gevelpanelen in baksteenprint.
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K06
Diamanten/
Diamonds

K05
Ketens / Chains

K04
Puzzel / Jigsaw

K03
Zijde / Silk

K02
Blokken / Blocks

K01
Golvend / Wavy

N06
Rotswand / Rock wall

N05
Water / Water

N04
Marmer /Marble

N03
Bloemenveld /
Flower field

N02
Siergras / Grass

N01
Hedera / Hedera

Natuur

Kunst

Solar Visuals: De Collectie
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P03
Rood / Red

P02
Zachtroze / Pale pink

Kleurenpalet
P01
Antraciet / Charcoal
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Voorbeeld: Fietsenstalling
Bekleding van cortenstaal loopt vloeiend over in Solar Visuals gevelbekleding op maat, en dan naar onbedrukte PV panelen.
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Voorbeeld: Laboratorium
Met Solar Visuals kan je een transitie maken van het ene naar het andere materiaal, maar ook van het platte vlak naar 3D.

SolarVisuals Op Maat biedt maatwerkoplossingen.
Voor architecten of projectontwikkelaars met een eigen  
ontwerp is de Op Maat-service uiterst geschikt. We werken  
op basis van aangeleverde ontwerpen maar kunnen ook in
samenspraak met de klant een beeld ontwerpen. Het formaat,  
de vorm en de materiaalopbouw van panelen kunnen variëren  
al naar gelang de wensen. Ook de printmogelijkheden zijn  
eindeloos: beelden kunnen in grootte variëren van één paneel  
tot een gevelbreed beeld over meerdere panelen.

Van monochroom in elke gewenste RAL-kleur tot abstracte  
patronen en zelfs fotografische prints – the sky is the limit.

De geprinte modules zijn leverbaar met en zonder  
energieopwekkende zonnecellen – een interessante oplossing  
voor een ontwerp waarbij delen van de gevel in de schaduw  
liggen of op de noordzijde georiënteerd zijn. Zo blijft een  
krachtig eenduidig beeld behouden.

Ideaal voor bedrijven, voor architecten  
en ontwikkelaars, met eindeloos
veel ontwerpmogelijkheden
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Solar Visuals: Op Maat
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Voorbeeld: Kantoorgebouw
Gesloten delen van de gevel zijn geactiveerd met energieopwekkende gevelpanelen passend bij het ontwerp.
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Met een Solar Visuals gevel  
verandert een gebouw
van een energieverbruiker  in 
een energieleverancier

Voor meer informatie: www.solarvisuals.nl
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Zodra duidelijk is welk patroon of beeld er op de gevel komt, wordt dit beeld omgezet in een opengewerkt patroon van dots;  
hierdoor kunnen de zonnestralen doordringen tot de fotovoltaïsche laag. Het door Solar Visuals ontwikkelde rasterisatieproces  
kent op basis van verschillende algoritmen drie verschillende basispatronen: het rechthoekige patroon , het ster-patroon, het  
radiale patroon. De patronen met elk een andere geometrische opzet hebben specifieke eigenschappen die aansluiten op de  
gekozen zonnecellen én de visuele kwaliteit van de gevel.

Rechthoekig patroon  
Dit patroon is  
ontwikkeld voor de  
beste kleurenrepre-
sentatie van veraf.  
Visueel bereik:
Langeafstand
(35 meter of meer)

Energieopbrengst: Optimal
(Ca. 155 Wp/m2)

Energieopbrengst: Medium
(Ca. 145 Wp/m2)

Energieopbrengst: Basic
(Ca. 126 Wp/m2)

Hoe werkt het?

Radiaal patroon  
Ontwikkeld voor de  
beste kleurenrep-
resentatie op korte  
afstanden, door de  
fijne dots geschikt  
voor ontwerpen met  
veel detail.
Visueel bereik:
Korte afstand

(5 meter of meer)

Ster patroon
Dit patroon is ont-
wikkeld voor het  
beste kleureffectvan  
veraf en dichterbij.  
Visueel bereik:  
Midden afstand  
(25 meter of meer)

http://www.solarvisuals.nl/
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Om de energieopbrengst te optimaliseren, maken wij gebruik  
van ons eigen gepatenteerde algoritme dat elk gekozen beeld  
kan omzetten in een gerasteriseerd patroon van dots. Dit ras-
terisatie-proces maakt het mogelijk om een balans te vinden  
tussen het tonen van content op de gevel en de maximale  
zoninval op de cellen, die benodigd is voor het opwekken
van energie. Hierbij kan het gekozen beeld in verschillende  
dekkingsgraden worden omgezet.

Van dichtbij is dit leesbaar in de vorm van de gekleurde dots,  
van veraf wordt het beoogde beeld zichtbaar. Voor het mense-
lijke oog, is de geprinte content van enige meters afstand waar  
te nemen als een egale print met grote visuele impact. Dankzij  
deze speciale techniek kan een geprint gevelpaneel met een  
dekkingsgraad van 20 procent een energieopbrengst van wel  
90 procent leveren.

Bij de verwerking van de content zijn twee principes leidend.  
Een printontwerp kan primair benaderd worden vanuit het  
oogpunt van efficiëntie en rendement, waarbij een rasterisatie  
met minimale bedekking voor de hand ligt. Het ontwerp kan

ook geoptimaliseerd worden op esthetiek en visuele impact:  
energieopbrengst is daarbij nog steeds van groot belang, maar  
hierbij wordt de dekking van de rasterizatie aangepast aan
het gewenste visuele effect. De gulden middenweg tussen  
deze twee benaderingen geldt als de ‘sweet spot’ (zie figuur  
hieronder), een balans van efficiëntie en visuele kwaliteit die  
door SolarVisuals wordt aangeraden.

Rendement
Maximale visuele impact bij optimaal rendement
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Standaardformaten van gevelpanelen uit De Collectie:
• Formaat A: 995 mm x 1995 mm
• Formaat B: 1000mm x 1650 mm

Materiaal: 4 mm low iron gehard glas

Vermogen: (afhankelijk van de dekkingsgraad van  
de print en het type gebruikte zonnecellen):
• 32 cells paneel: 105-140 Wp
• 60-cells paneel: 200-260 Wp
• 72 cells paneel: 240-310 Wp

Ophanging: De gevelpanelen kunnen zowel blind — met een
op het paneel verlijmd profiel — als mechanisch geborgd aan
de gevel gemonteerd worden.

Terugleververgoeding: SDE subsidie 15 jaar

Levensduur: 30 jaar

Productgarantie: 10 jaar

Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar

Dutch Solar Design: Solar Visuals is een initiatief van ECN  
part of TNO, arch tech company UNSense en printspecialist  
TS Visuals. Het product is ontwikkeld in samenwerking met  
het onderzoeksconsortium Dutch Solar Design.

Technische specificaties

http://www.solarvisuals.nl/


Meedenken met uw behoeften en ambities
U bent architect/ontwerper, projectontwikkelaar of gebouweigenaar en bent benieu-
wd naar de mogelijkheden van een fraai uitziende, energie-opwekkende gevel. In dat
geval informeren wij u graag over de visuele mogelijkheden van de Solar Visuals-pan-
elen, de verschillende printmogelijkheden en verschijningsvormen.

Calculatie en voorlopig ontwerp
U krijgt inzicht in de specificaties van het product en de verwachte opbrengst op basis  
van uw casus. Wij rekenen het project samen met u door en adviseren over welk  
geveloppervlak de meest optimale toepassing van Solar Visuals panelen geeft qua  
energieopbrengst en rendement. We informeren de projectarchitect en eventueel  
andere betrokkenen in uw team over de designmogelijkheden door referentieproject-
en, samples, en digitale designfiles met u te delen. Op basis hiervan kan de architect  
een voorlopig ontwerp maken.

Definitief ontwerp en prototype
Het voorlopig ontwerp wordt in samenwerking met de architect uitgewerkt in één of  
meer panelen. Ook wordt een vectorpatroon ontwikkeld, dat vervolgens door middel  
van een algoritme wordt geconverteerd naar een rasterizatie in de meest optimale  
dekkingsgraad. De architect en/of betrokken designteam maakt een visualisatie van  
hoe het gebouw en de gevel er van dichtbij en veraf uit komt te zien. Indien nodig  
volgt de fabricage van een aantal testpanelen.

Constructie
Als het ontwerp naar wens is en de gevel technisch haalbaar en rendabel is, wordt de  
productie van de panelen volgens plan opgestart. Het Solar Visuals team adviseert en  
begeleidt waar nodig het constructieteam bij het voorbereidend werk aan de gevel.  
Vervolgens installeren de aannemer en onderaannemer de elektrische infrastructuur,  
de eventuele ophanging, en monteren zji de panelen. Ook tijdens de montage-fase  
staan wij u bij voor advies en begeleiding.

Na ingebruikname
Na ingebruikname van het gebouw dragen wij zorg voor controle en onderhoud van  
de panelen. Samen met u maken we een onderhoudsplan voor de Solar Visuals panel-
en. Ook ondersteunen wij u in geval van reparaties of vervanging van onderdelen.

Recycle
In het geval van sloop of renovatie van een gebouw of gevel, nemen wij de panelen  
terug, voor (geheel of gedeeltelijk) hergebruik.

Van ontwerp tot onderhoud
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