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"Voor deze collectie wilden we 
meer materieel gevoel aan onze 

designs geven waarin de 
‘imperfectie’ van de natuur, die ons 
inspireerde, wordt gereflecteerd. 

We keken hiervoor naar de nerf 
structuren van bladeren en lijnen in 
hout die zichzelf herhalen waardoor 

ze diepte en vorm geven aan het 
oppervlakte. Deze lijnen zijn nooit 

kaarsrecht en allemaal uniek en 
verschillend."

Eefiene Bolhuis
Head of Design Studio Solarix



Amsterdam, 15 juni 2021
 
Nieuw! De Line collectie: 
Zonne-gevelpanelen ontworpen met de natuur als uitgangspunt 
Na de basiscollectie (de Dot collectie) introduceert Studio Solarix in Juni 2021 de Line collectie. Deze col-
lectie keramisch gekleurde zonnepanelen voor de gevel is ontworpen door ontwerper Eefiene Bolhuis met 
de natuur als uitgangspunt. Door naar nerfstructuren op bladeren te kijken, begon ze met handgetekende 
lijnen en kleuren textuur op de panelen aan te brengen. Juist door onvolkomenheden in de getekende 
lijnen te behouden ontstaat een natuurlijk patroon dat de gevel natuurlijk doet ogen als je er langs loopt.

Binnen de collectie worden lijnen op verschillende manieren toegepast en gecombineerd met kleur. Er 
zijn twee richtingen: 1 waar een hardere ‘pen’ lijn zichtbaar is en 1 richting waar zachte ‘penseel’ lijnen in 
elkaar overlopen. Bovendien kunnen de lijnen horizontaal, verticaal of diagonaal, enkele of meerdere lagen 
op panelen worden aangebracht om een   weefeffect te creëren. De Line collectie biedt voor Studio Solarix 
eindeloze mogelijkheden om unieke patronen voor de gevel te ontwikkelen.

Een patroon met geïntegreerde transparantie in het ontwerp om de 
energieopbrengsten te verhogen.
We willen ver weg blijven van saaie zwarte zonnepanelen. Door te spelen met de lijnen en transparantie  
hebben we dit in de Line collectie anders aangepakt. We hebben het zwart van zonnepanelen niet  
verborgen, maar als onderdeel van het kleurenpalet in het ontwerp geïntegreerd. Daardoor wordt meer 
energieopbrengst voor de gevel behaald.

Circulaire ambities
In de Line-collectie zet Studio Solarix verdere stappen om hun circulariteitsambities te realiseren. We willen 
een grote impact hebben op de wereldwijde energietransitie. Met onze duurzame gevel-toepassingen 
kunnen we de komende 25 jaar meer dan 25% CO2-reductie in de gebouwde omgeving realiseren. Meer 
dan 36% van alle Co2-uitstoot is namelijk afkomstig uit de gebouwde omgeving. Met zonnegevels van  
Studio Solarix dragen we bij aan energieneutrale gebouwen die meer energie opwekken dan ze  
verbruiken.

Bekijk het verhaal achter de Line collectie op: Youtube

Download volledig pers pakket inclusief foto’s via de volgende link: Download pakket
Alle foto’s en afbeeldingen credits: Studio Solarix
Voor meer informatie neem contact op met Reinier Bosch
reinier@studio-solarix.nl of 06-44976094
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