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Kantoor (ES)
Carrer de les Garrigues 17 p.1
46001 Valencia, España
contact@solarday.it +34962071775

Kantoor (IT)
Via Privata Antonio Meucci 67
20128 Milano, Italy
contact@solarday.it +39022594171

Fabriek (IT)
Località Merlaro 1, 25070
Nozza di Vestone (BS), Italy
contact@solarday.it

ERACHTER
Solarday is een historische Italiaanse module fabrikant,
gespecialiseerd in high-end producten en op maat
gemaakte PV-oplossingen, gevestigd in Lombardije.
Sinds 2004 produceren zij een grote variëteit aan
modules; van 5ʼ-cellen, gekleurde modules, glas-glas
afwerking, tot de huidige Half-Cut technologie.
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VERHAAL
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Onze Italiaanse fabriek en EU-leveranciers
stellen ons in staat een zuiver Europese module
te produceren, met een minimale productietijd
en flexibiliteit op aanvraag.
CO2 footprint, ISOʼS, OSHAS certificaten
EUPD gekwalificeerd als TOP Italiaans merk.

GEGARANDEERDE
KWALITEIT
Solarday was het eerste zonne-energiebedrijf met 12 jaar
productgarantie op de markt, in 2009.
Op dit moment, dankzij onze expertise op het gebied van
producten met een lange levensduur, hebben we 20 jaar
garantie op al onze producten.
Voor onze partners is er een uitgebreide garantie beschikbaar.

VOORUITSTREVENDE
TECHNOLOGIE
Gevestigd in het meest ontwikkelde industriegebied van
Italië, lopen de faciliteiten van Solarday vooruit op R&D,
en voeren alle verbeteringen door in de massaproductie.
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+15 JAAR
ERVARING

Meer dan 15 jaar ervaring, kennis en het behalen van
een volledige reeks certificeringen voor een EU-product
met uitstekende prestaties op zijn levensduur.

Bekijk onze certificeringen op de website
www.solarday.it
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Internationaal netwerk van premium distributeurs
sinds 2016. Onze partners commercialiseren
Solarday-producten in de EU en MENA volgens
de lokale regelgeving.
Wij leveren modules van huishoudelijke PV
installaties tot projecten op utiliteits schaal.

INTERNATIONALE

UITBREIDING
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HET HEDEN EN
DE TOEKOMST
Naast de PV-markt houdt Solarday sinds 2018 vast
aan zijn groeiplan en uitbreiding. In 2021, opende
Solarday hun nieuwe filiaal in Spanje. Dit kantoor
vertegenwoordigt de Spaanse en Portugese markt.
SD

FABRIEK, NOZZA DI VESTONE (BS) - ITALIÉ

RESELLER NEDERLAND

SD

SOLARDAY VERKOOPKANTOOR, VALENCIA - SPANJE

RESELLER DUITSLAND

LOODSEN

GOLDEN PARTNER V.K.

SD

GOLDEN PARTNER OEKRAÏNE

SD

BIPV - BAPV PRODUCTEN

MONO/POLY

GEKLEURD MODULES

TRANSPARANT

HALF CUT

Monokristallijne Fotovoltaïsche modules
zijn in één oogopslag te herkennen: ze
zijn donkerblauw van kleur, tamelijk zwart.
De cellen hebben afgeronde randen en
zijn samengesteld uit kristallen van monokristallijn silicium, alle in dezelfde
richting gericht.

Wij bieden onze standaard productreeks aan, met gekleurde afwerking in
RODE/GROENE/GOUDEN Fotovoltaïsche modules. Deze BIPV-oplossingen
bieden de mogelijkheid om de standaardproductie bij de fabrikage te handhaven, wat een korte levertijd mogelijk
maakt, en ook het gebruik van elk montagesysteem op de markt.

Solarday biedt ook een transparante PV-integratiemodule aan. Deze transparante
module, die het zonlicht doorlaat, heeft
een modern design en een elegante afwerking, en is ideaal voor agrovoltaïsche
systemen en in PV geïntegreerde gebouwen. Onze modellen zijn beschikbaar
in 36 en 48 cellen met transparantieniveaus tot 46% en PMax tot 215W.

Bij Half Cut modules zijn de zonnecellen
gehalveerd, wat de prestaties en de duurzaamheid van de module ten goede komt. Wanneer zonnecellen worden gehalveerd, wordt
ook hun stroom gehalveerd, zodat de weerstandsverliezen afnemen en de cellen een
beetje meer vermogen kunnen produceren.
Kleinere cellen ondervinden minder mechanische spanningen.

SOLARDAY
INSTALLATIES

MODULEN: HALF CUT MPS HC 120
VERMOGEN: 380 W
PLAATS: SUISIO (BG), ITALY

MODULEN: PHOTOVOLTAIC ROOF TILE TX24
VERMOGEN: 128 W
PLAATS: SEERGRÄBEN, SWITZERLAND

MODULEN: POLYCRYSTALLINE PX60
VERMOGEN: 290 W
PLAATS: BIELLA (BI), ITALY

MODULEN: MONOCRYSTALLINE MPS60
VERMOGEN: 350 W
PLAATS: CAPIZZONE (BG), ITALY

MODULEN: MONOCRYSTALLINE RL60
VERMOGEN: 300 W
PLAATS: CARPENTRAS, FRANCE

MODULEN: MONOCRYSTALLINE BPM60 RED
VERMOGEN: 290 W
PLAATS: TÖBY, SWEDEN

MODULEN: GLASS GLASS RL60
VERMOGEN: 300 W
PLAATS: LUGANO, SWITZERLAND

MODULEN: HALF CUT TEN HC 144
VERMOGEN: 550 W
PLAATS: FREIBURG, GERMANY

MODULEN: MODULAR GLASS TILE 4+4 mm
VERMOGEN: 26.7 W
PLAATS: OPFIKON, SWITZERLAND
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GARANTIE &
CERTIFICATIE

Solarday heeft het ISO9001:2015-certificaat om zijn intern
kwaliteitsproces te garanderen, alsook de internationale
norm ISO14001:2015 voor duurzaamheid en milieu.
Bovendien hebben Solarday-panelen alle nodige
certificeringen en CE-labels behaald.

PROFESSIONELE MANAGERS

- Modules fabriek, gelegen in het
industriegebied van Lombardije.

- Toegankelijk verkoopteam, attent
in de taal van de klant.

- Made in EU product, met
bijgewerkte certificeringen.

- Technische kennis van het product
en het aanbieden van oplossingen
op maat.

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN

PREMIUM PARTNERSCHAP

- Monokristallijne en polykristallijne
modules.

- 5 Jaar uitgebreide garanties.

- Verscheidenheid in afwerking;
zwart frame, transparant, frameloos,
gekleurd.

- Mogelijkheid tot OEM product.
- Prijsstabiliteit, geplande leveringen,
geplande productstrategie.

- EU-grondstoffenleveranciers;
Duits glas, Italiaanse backsheet,
Oostenrijkse geleiders.

- Preferente betalingsvoorwaarden.

LOGISTIEK & OPSLAG

GARANTIES

- Verschillende opslagplaatsen
in de EU, zodat we onze klanten
op tijd kunnen bevoorraden.

- De meest gewaardeerde garanties
op de markt: 20 jaar op het product,
25 jaar op de lineaire prestaties.

- Geoptimaliseerde en geteste
verpakking.
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