Glas/Glas
Zonnepanelen

Nr

1

in kwaliteit

Wellicht iets voor u?

Zekerheid

20 jaar garantie op prestaties en
een levensduur van 40 jaar van
de Duitse fabriek uit Wismar.

Ammoniak Rijke locaties

Een complexe veeleisende locatie?
Sonnenstromfabriek beschikt over
alle benodigde certificaten.

Glas/Glas

VS

20 jaar product garantie (optioneel uit te breiden naar 30 jaar)
87% linieare opbrengst garantie na 30 jaar
Levensduur 40+ jaar
60% meer opbrengst ( in 40 jaar )
Risico op microcracks is nihil
Hoge bescherming tegen weersinvloeden
Hoge bescherming Ammoniak en Zout.
Geen extra warmte
100% waterdicht

Indak systemen

Iets moois maken, maar dan ook
veilig. Duitse zekerheid en kwaliteit
zorgt voor een mooie zekere
investering!

Glas/Folie

10 / 12 jaar productgarantie (marktstandaard)
85% (linieare) opbrengst garantie na 25 jaar
Levensduur 25 jaar
Standard opbrengst in ideale ommstandigheden
Risico op microcracks is hoger
Matige bescherming tegen weersinvloeden.
Lage bescherming Ammoniak en Zout.
Extra warmte oplopend tot 90 graden
Vocht is een risicofactor na 5-10 jaar

www.sonnenstromfabrik.solar/consument

Sonnenstromfabrik is
al meer dan 25 jaar de
pioneer op het gebied
van Glas- Glas en drijft
de innovatie in de
gehele markt.
0.02% Claims rate in 25 jaar
99,8% leveringen op tijd
100% Made in Germany
De hoogste TUV en IEC certificering!

Gefinancieerd en verzekerd door:
Sonnenstromfabrik is een dochter-bedrijf van Pari Group, een groep diverse, nietgeconsolideerde
ondernemingen waarin de familie Krass een meerderheidsbelang heeft van 80%. In totaal
heeft de groep, met 3000 medewerkers, in mondiale groeimarkten een bruto-omzet van meer
dan 600 miljoen EUR.

Waarom Sonnenstromfabrik?

Superieure machines

Sonnenstromfabrik maakt gebruik van volledig geautomatiseerde, hoogwaardige,
eigen ontwikkelde productiefaciliteiten voor de glas/glas- en speciale panelen.
Hierdoor wordt permanent zowel hoge kwaliteit als proceszekerheid gewaarborgd.
De grondstoffen, componenten en panelen worden voortdurend uitgebreid
getest in ons eigen laboratorium.

1 leverancier 1 type glas

Wij gebruiken 1 type glas, geleverd door 1 leverancier voor 1 serie zonnenpanelen.
Hierdoor weten we 100% zeker dat onze glas-glas panelen voorzien zijn van een
“neutral zone effect” en dat wij 20 jaar productgarantie kunnen waarmaken.
Als u andere glas/glas merken wilt vergelijken controleer dit altijd. Want zodra
het glas aan de bovenzijde en achterzijde niet 100% identiek is, omdat het
bijvoorbeeld van diverse leveranciers afkomt zal dit resulteren in mindere
prestaties. Alleen echte premium glas-glas merken halen garanties van 20 jaar+.
Om dit te controleren vraag gerust naar de Certificaat of Origine (COO), iedere
premium fabrikant kan dit zo afgeven.

Meer dan 60 extreme test doorstaan.
Onze Glas-Glas zonnenpanelen hebben in
totaal ongeveer 60 rigoureuze testen positief
doorstaan. De belangrijkste zijn:

Mechanische belasting
Weerstand van de inkapselfolies
Weerstand van glas
Klimaatverandering
Degradatie
Stabiliteit van de cellagen
Microcracks
Soldeerverbindingen

Laagste C0² uitstoot.

Sonnenstromfabrik is een van de eerste ondernemingen die hun CO2- balans hebben
geoptimaliseerd en gecerticeerd. Producten van Sonnen- stromfabrik zijn aantrekkelijk
vanwege hun CO2-footprint, die aanzienlijk lager is dan die van de concurrentie.
Door een intern team van experts wordt de CO2-balans van Sonnenstromfabrik-panelen
doorlopend verbeterd.

Wij zijn allen verantwoordelijk voor ons eigen klimaat.

