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Solrif

®

- Dach przyszłości.

zastępuje klasyczne dachówki !
Panele fotowoltaiczne są montowane jak dachówki - na łatach dachowych (120 x 30 mm). Wygląda to
elegancko i jest tak samo odporne na deszcz jak w przypadku tradycyjnego dachu krytego dachówką. W
przeciwieństwie do tradcyjnego rozwiązania, dach fotowoltaiczny wytwarza energię elektryczną ze słońca.

Solrif® pasuje na każdy dach skośny.
S83 Sol
- 60 ogniw
S81 Sol
- 48 ogniw

Dla optymalnego pokrycia dachu
istnieją dwie możliwości rozmiaru
modułów, które można ze sobą łączyć,
ale również moduły zaślepki do cięcia
na wymiar.

Nowy budynek
W nowych budynkach
dach może być przyszykowany pod instalację
fotwoltaiczną Solrif.
Zaoszędzisz dużą część
kosztów za pokrycie dachu.

Made in

GERMANY

Remont dachu
Jeżeli i tak trzeba
przeprowadzić remont
istniejącego dachu Solrif jest szczególnie przydatny. Oszczędzasz koszty materiału, okładziny
dacho-wej jak ich montaż.

Miasto
Stuttgart
zaufało
rozwiązaniu
Solrif na
dachu ratusza.

Solrif – bo jest warto!
Ekonomiczny
Zwrot w ciągu 8-10 lat.

Estetyczny
Fotowoltaika w odcieniu niebieskim to
przeżytek. Nasze moduły Solrif są intensywnie czarne. Rozwiązanie Solrif licuje się
z powierzchnią dachu. Kominy lub świetliki
mogą być zintegrowane za pomocą modułów
zaślepek.

Zrównoważony
Wyprodukowano z wykorzystaniem co najmniej 50% zielonej energii. Unikalne pokrycie
dachowe oszczędzające masę budowlaną.

Statystycznie doskonały
Dzięki Solrif Twój dach nie musi dźwigać
więszego obciążenia. Dachówki klasyczne
są ok. 4 razy cięższe niż nasze moduły; Niektóre dachówki ważą nawet 5-6 razy więcej.

Wysokie uzyski energii
Moduły Solrif są wykonane w technologii
HE-Tec i dlatego są szczególnie mocne.

Samoczyszczący
Śnieg się łatwo zsuwa po dolnej krawędzi
bez ramy.

Gwarantujemy
25 lat gwarancji na produkt
25 lat gwarancji na wydajność

Inwestycja na przyszłość
Zgodność z dyrektywami UE odnośnie
zrównoważonego budownictwa.

Produkcja lokalna
Wyprodukowane w naszym certyfikowanym
zakładzie produkcyjnym w Brandenburgii.

Odporny na warunki atmosferyczne
Bardziej szczelny niż dach kryty dachówką i
może wytrzymać bardzo dużo. A dokładnie:
5400 Pa (tzn. 540kg śniegu).
.

Solrif otrzymało
nagrodę za
innowacyjność

W aleo, ułatwiamy rozpoczęcie korzystania z energii słonecznej. Z naszym 20-letnim
doświadczeniem produkcyjnym jesteśmy pionierami niemieckiego przemysłu fotowoltaicz
-nego. Jakość jest naszym priorytetem i stoi
na pierwszym miejscu. Niezawodność naszych
modułów oraz unikalne w branży gwarancje
umożliwiają Ci spokojne wytwarzanie własnej
energii słonecznej przez dekady.

