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Produkuj prąd na własne potrzeby—nadmiar sprzedawaj 

ENERGIA ZE SŁOŃCA—energia bez granic 

Instalacje fotowoltaiczne 

Uniezależnij się od  cen energii —obniż rachunki  

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług 



Zalety systemu PV: 

 OSZCZĘDNOŚĆ - instalacja fotowoltaiczna chroni przed częstymi podwyżkami cen prądu, generujemy zyski dzięki sprze-
daży energii  operatorowi sieci energetycznej, inwestycja zwraca się po kilku latach. System fotowoltaiczny produkuje prąd 
nawet w pochmurny dzień. 

 TRWAŁOŚĆ/GWARANCJA - panele fotowoltaiczne charakteryzują się dużą odpornością na warunki atmosferyczne (np. 
grad),  żywotność  paneli to minimum 25 lat. 

 OCHRONA ŚRODOWISKA - system fotowoltaiczny jako odnawialne źródło energii nie generuje szkodliwych substancji i 
gazów. 

 Okres zwrotu kosztów instalacji można  skrócić korzystając z programu wsparcia jakim jest „Prosument”, który zakłada 
dopłatę w wysokości 40% inwestycji do końca roku 2015,  a później 30%. W dalszym etapie system pracuje wyłącznie na 
korzyść inwestora.  

 LAMPY ULICZNE zasilane systemem solarnym (lub hybrydowe) charakteryzują się całkowitym brakiem kosztów eksploata-
cji co w czasach coraz wyższych cen energii elektrycznej ma duże znaczenie, lampy nie wymagają istnienia infrastruktury 
elektrycznej i są bardzo szybkie i proste w instalacji - działają  natychmiast.  

Oferta systemów fotowoltaicznych oraz oświetlenia solarnego dla Twojego domu: 

 Oferujemy systemy PV oparte na producentach światowej klasy modułów PV i inwerterów: SMA, IBC, Selfa 

 Wstępny projekt instalacji PV wraz z kalkulacją rentowności inwestycji GRATIS 

 Informacja nt. możliwości finansowania inwestycji: np. program PROSUMENT, BOŚ 

 Serwis i obsługa instalacji nowych i już istniejących  

 Wykonujemy instalacje na każdej powierzchni — dach (ceramiczny, papa, blachodachówka), na ziemi, na elewacji 

 Zajmujemy się również produkcją, sprzedażą i montażem lamp ulicznych oraz parkowych zasilanych systemem solarnym 

jak również dodatkowo wiatrowym. 

 

Jako jedyni z nielicznych  posiadamy uprawnienia  Urzędu Dozoru Technicznego nr: OZE-E/19/000006/14 niezbędne  do  odbioru, jak rów-

nież podłączania do sieci energetycznej instalacji PV. Uprawnienia te wymagane są w sytuacji, gdy chcą Państwo skorzystać z programu 

PROSUMENT, a także przez niektórych dostawców prądu. 


