Geniet van
uw leven op
zonne-energie

Het is tijd om uw eigen elektriciteit te produceren.
Gebruik zonnepanelen.
Elektriciteit is de hoeksteen van het dagelijkse leven : het voorziet alle apparaten die het leven aangenaam maken van stroom. Houdt u er echter van om
telkens weer die elektriciteitsfactuur te betalen, eerder dan uw geld aan leuke
dingen te spenderen ? Stel u voor dat u vandaag uw elektriciteitsprijs kan vastleggen voor op zijn minst de komende twintig jaar, en dit tegen een voordelig
tarief. Dit is mogelijk dankzij zonne-energie ! Het verandert de energiewereld,
alsook uw leven.
BESPAAR OP UW ENERGIEFACTUUR
Daar waar de elektriciteitsprijs van traditionele, vervuilende bronnen (kolen, nucleair, ...) steeds
stijgt, is de prijs van zonne-energie tot op een zeer competitief niveau gedaald. Vandaag investeren in zonne-energie betekent dat u uw energiefactuur onder controle houdt, op zijn
minst voor de komende twintig jaar. U bespaart, en wel meteen, vanaf dag één. Dankzij die
besparingen kan u geld uitgeven aan wat u in uw leven echt belangrijk vindt.
VERWERF UW ONAFHANKELIJKHEID
Uw eigen elektriciteit produceren bezorgt u het fijne gevoel van onafhankelijkheid.
MAAK DE WERELD SCHONER
Zonne-energie is de energie van vandaag en die van de toekomst. Door het installeren van uw
eigen systeem draagt u bij tot de reductie van de C02-uitstoot, en bestrijdt u de klimaatsverandering.

WORD LID VAN DE
“ZONNE-GEMEENSCHAP”
We zijn al met
miljoenen
Als u eraan denkt om op zonne-energie over te
stappen, weet dan dat u niet alleen bent. Elke dag,
overal ter wereld produceren miljoenen mensen
hun eigen elektriciteit met zonne-energie. Neem
dus deel aan deze gemeenschap, en ook u zal
bijdragen tot een betere wereld.

Wij produceren betrouwbare
zonnepanelen. Zodat u met vertrouwen
op zonne-energie kan overstappen.
Zonnepanelen zijn het hart van uw systeem. Als deze niet goed werken, worden uw
investering en uw elektriciteitsvoorziening in gevaar gebracht. Bij aleo helpen we u,
om met gemoedsrust op zonne-energie over te stappen. Sinds 2001 produceren we
zonnepanelen in Duitsland. Kwaliteit staat bij ons op de eerste plaats, bij welke beslissing wij ook nemen. Onze modules zijn betrouwbaar en zullen moeiteloos twintig jaar,
en langer, elektriciteit produceren. Op zonne-energie overstappen is een belangrijke
beslissing. Met aleo zal u ze nooit betreuren.

Duitse engineering en productie.
Hoogkwalitatieve zonnepaneleen.
Als u voor zonne-energie met aleo kiest, kan u vertrouwen op de know-how en made-in-Germany.Onze
producten werden ontwikkeld en geproduceerd met duurzaamheid in het achterhoofd. Daarmee kan
u genieten van een betrouwbare voorziening van zonne-energie.

WE KIEZEN VOOR DE BESTE COMPONENTEN
Wij zorgen ervoor dat de beste set van componenten bij elkaar gebracht wordt, en tesamen
geassembleerd wordt tot een betrouwbaar en
stabiel zonnepaneel. En dit jarenlang.

WE TESTEN VERDER DAN DE STANDAARD.
VOOR 25 JAAR GEMOEDSRUST.
Door de jaren heen hebben we inzake
selectie en het testen van componenten en
zonnepanelen, zelf onze kwaliteitsstandaard
gezet. Deze gaat veel verder dan de internationale standaarden omdat wij zeker willen
zijn dat u mag rekenen op betrouwbare
producten.

100%

Van de onafhankelijke testen bewijzen
dat onze zonnepanelen tot de meest
betrouwbare uit de hele industrie behoren.
Onder andere : Fraunhofer PVDI en Sgurr Energy.

Wij rijmen zonne-energie
met gemoedsrust.
We zorgen ervoor dat u uw keuze om op zonne-energie over te stappen nooit zal
betreuren. Ten eerste, door betrouwbare producten te produceren. Ten tweede, door
achter ons product te staan. Wat er ook gebeure. Dat is ook de reden waarom u mag
rekenen op de beste garanties uit de industrie, gedekt door een gevestigde waarde
als groep.

TOT 25 JAAR PRODUCT-GARANTIE
Onze zonnepanelen hebben een standaard productgarantie van 12 jaar, die u voor de HE-Tec-zonnepanelen kan uitbreiden tot 25 jaar.

25 JAAR EFFICIËNTIEGARANTIE
Onze zonnepanelen hebben een lineaire garantie
voor de efficiëntie.

100% VAN DE KOSTEN VOOR EEN
GARANTIEGEVAL WORDEN GEDEKT
Mocht er al eens een zonnepaneel het laten
afweten door een interne fout, dan dekken
wij de kosten voor het vervangpaneel, het
transport ervan, alsook de werkuren om het
te vervangen.

Onze garanties zijn
klantvriendelijk
In het mei-nummer van het Duitse magazine Photon, werden de garanties van meer
dan 20 fabrikanten onder de loep genomen.
Aleo eindigde in de top 4 van de meest
klantvriendelijke garanties.

Know how & Made in Germany.
Sinds 2001.
Sinds de oprichting in 2001, wordt aleo solar aanzien als één van de betrouwbaarste fabrikanten van zonnepanelen. We produceren al onze zonnepanelen in onze fabriek in Duitsland. Aleo
draagt sterke waarden in het vaandel. Dankzij deze waarden streven we industriële uitmuntendheid zodat ook u de stap naar zonne-energie met vertrouwen kan nemen.

ONS MOEDERBEDRIJF IS
AL DEEL VAN UW WERELD.
LAAT HET NU OOK DIE
WERELD VAN
ZONNE-ENERGIE
VOORZIEN.

PRENZLAU
HOOFDKANTOOR

BERLIJN

EEN GESCHIEDENIS VAN
UITMUNTENDHEID
2016

aleo solar introduces the 25 years product guarantee on its main product line.

EEN WERELDLEIDER OP HET VLAK VAN HALFGELEIDERS EN ZONNE-ENERGIE
In 2014 werd aleo solar in volledige eigendom in de Sino-American-Sillicon group opgenomen. SAS is de derde-grootste fabrikant van silicium-wafers ter wereld. Met meer dan
8500 medewerkers en een omzet van ruim 2 bn$ in 2017, produceert de groep componenten die in computers, telefoons, auto’s, treinen, camera’s, en aanverwante apparatuur die u
dagelijks gebruikt... SAS is ook erkend leider in de wereld van zonnecellen en –wafers.

2015

aleo solar is de eerste fabrikant in de wereld met serie-productie van 60-cellige
PERC zonnepanelen van 300W.

2014

aleo solar wordt overgenomen door Sino-American-Sillicon (SAS), de
derde-grootste fabrikant van wafers voor de halfgeleiderindustrie.

8500
medewerkers

2bn$
omzet 2017

2012

aleo solar wordt door Fraunhofer Institute bij de top ingedeeld bij de eerste
PV Durability Initiative – waarbij de testen veel verder dan de geldende
standaarden gingen.

2010

aleo solar S18 zonnepaneel wordt als “top” bekroond in de test
uitgevoerd door Ökotest.

2009

de Bosch-group neemt een meerderheidsparticipatie bij aleo solar.

2006

aleo solar S16 module wordt bekroond met de beste waardering (1,9) in de test
uitgevoerd door Stiftung Warentest.

2001

aleo solar werd opgericht door Dhr. Marius Eriksen, een Duitse pionier en
toegewijd burger, die ook het “Bundesverdienstkreuz” ontving voor zijn sociaal
engagement.

ZIJ VERTROUWEN DE SAS-GROUP.
WAAROM U NIET ?
Leidende merken van over de hele wereld vertrouwen de SAS-group om hen van componenten voor electronische apparaten te voorzien. Dan kan u voor uw productie van
zonne-energie ook op aleo solar vertrouwen.
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