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As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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COMPANHIA

Solar Innova é uma companhia global do setor de Energia Renovável, principalmente no
campo Solar, tanto em energia Fotovoltaica quanto Térmica, permitindo que nossos clientes
melhore a eficiência energética de suas instalações enquanto reduzem o impacto no meio
ambiente.
A tecnologia desempenha um papel chave na Solar Innova.
Nós desenvolvemos produtos com tecnologias avançadas que nos permitem sermos mais
competitivos, respeitando o meio ambiente. Nós nos comprometemos a provar a nossos
clientes a alta qualidade de nossos serviços de forma a atender as suas expectativas,
garantindo a completa satisfação.
Nós temos uma rede de distribuição em constante crescimento para prover um serviço rápido
de máxima qualidade.
Nós queremos estar presentes em todas as áreas onde esteja o desenvolvimento de energias
alternativas, adicionando valor a nossos produtos e serviços tais como:
√
√
√
√
√
√

Aconselhamento
Competitividade
Sustentabilidade
Profissionalismo
Serviço de qualidade
Certificados por laboratórios internacionalmente conhecidos

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TIPOS DE INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS

Fachadas Ventiladas

Fachadas Não Ventiladas

Telhados

Claraboias

Varandas

Estufas

Estacionamento

Barreiras Acústicas

Pergulas

Beirais

Cornijas

Parapeitos

Corrimões

Piso

Janelas

Cobertura

Pavimento

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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FACHADAS FOTOVOLTAICAS VENTILADAS

A integração de módulos fotovoltaicos em edifícios pode ser realizada de maneiras muito
diferentes e dá origem a uma ampla gama de soluções.
As fachadas fornecem uma primeira visão do edifício para o visitante. É o meio que os
arquitetos e designers costumam usar para transmitir a ideia do edifício e os desejos do cliente
através de uma linguagem de formas e cores. Se você estiver interessado em projetar uma
imagem futurista, sofisticada e ecológica, os materiais fotovoltaicos ajudarão muito.
Os módulos Solar Innova da tecnologia de integração fotovoltaica utilizada nas instalações do
BIPV são multifuncionais. Ou seja, além de gerar eletricidade, também atendem a todos os
requisitos exigidos pelas fachadas convencionais: proteção contra agentes climáticos,
isolamento térmico e acústico. Por outro lado, supõem uma inovação de caráter estético em
relação às fachadas convencionais.
A função do revestimento de sistemas de paredes cortina ventiladas é fornecer proteção contra
o clima e servir como um elemento de projeto arquitetônico. Este revestimento externo é
fixado a uma parede de suporte de carga traseira com um sistema de fixação (grampos e / ou
trilhos).
Uma camada de ar entre o suporte de carga da parede (ou a camada de isolamento a ele
ligado) e a envolvente do edifício ventila módulo solar na parte de trás e podem ser utilizadas
para a colocação de componentes eléctricos e tomadas.
Diferentes materiais, como gesso, cerâmica, tijolos, vidro ou metais podem ser usados para
este tipo de construção. Desta forma, as fachadas podem ser criadas usando uma grande
variedade de combinações de materiais, juntamente com módulos fotovoltaicos. Acima de
tudo, os sistemas de parede cortina ventiladas são levados em conta nos projectos de
renovação de fachadas energeticamente eficientes.
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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FACHADAS FOTOVOLTAICAS NÃO VENTILADAS

A integração de módulos fotovoltaicos em edifícios pode ser realizada de maneiras muito
diferentes e dá origem a uma ampla gama de soluções.
As fachadas fornecem uma primeira visão do edifício para o visitante. É o meio que os
arquitetos e designers costumam usar para transmitir a ideia do edifício e os desejos do cliente
através de uma linguagem de formas e cores. Se você estiver interessado em projetar uma
imagem futurista, sofisticada e ecológica, os materiais fotovoltaicos ajudarão muito.
Os módulos Solar Innova da tecnologia de integração fotovoltaica utilizada nas instalações do
BIPV são multifuncionais. Ou seja, além de gerar eletricidade, também atendem a todos os
requisitos exigidos pelas fachadas convencionais: proteção contra agentes climáticos,
isolamento térmico e acústico. Por outro lado, supõem uma inovação de caráter estético em
relação às fachadas convencionais.
É possível configurar a fachada do edifício usando os módulos fotovoltaicos como material de
construção. Os painéis tornam-se parte integrante da estrutura do edifício e, como tal, devem
fornecer as características de resistência necessárias e protegê-los de agentes externos.
No que diz respeito ao projeto arquitetônico, a fachada adquire uma estética muito limpa e
organizada, graças à montagem perfeita alcançada entre os painéis, um design incomum difícil
de alcançar com outros materiais.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TELHADOS FOTOVOLTAICOS

Nossos painéis são integrados em muitas aplicações sob a forma de um teto de vidro.
Os vidros fotovoltaicos Solar Innova integram-se perfeitamente nos edifícios, preservando a
sua estética. Isto graças à grande variedade de configurações possíveis em tamanho, cor,
transparência, forma, etc.
Ao incorporar os telhados existentes, os níveis de economia de energia só podem ser
alcançados por novos edifícios.
Em telhados fotovoltaicos, a ecologia combina-se com habitabilidade e eficiência, resultando
em edifícios ambientalmente amigáveis que cuidam das pessoas que os habitam.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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CLARABOIAS FOTOVOLTAICAS

Clarabóias são os lugares ideais em edifícios para integrar sistemas fotovoltaicos, dada a sua
localização no convés e um layout horizontal ou ligeiramente inclinado, o que permite ter
superfície Importante livre de obstáculos que podem lançar sombras para os painéis, sendo
capaz de maximizar a radiação solar incidente, no mesmo tempo que cumprem uma dupla
função de iluminação e dos espaços interiores.
Os sistemas fotovoltaicos são de preferência utilizados em que este tipo de aplicações são
semi-transparente, uma vez que estes, para além de proporcionar protecção contra a
electricidade e agentes externo, permitem a passagem de luz no interior do edifício.
Com os módulos Solar Innova de integração em clarabóias, efeitos impressionantes são
alcançados, além de adotar uma sensação notável de espaço, adicionando luz natural a
qualquer ambiente.
Como cobertura semitransparente servem como proteção térmica, solar, anti-reflexo e contra
intempéries, além de propiciar o uso seletivo de luz natural. Grandes superfícies com ângulos
de inclinação otimizados também garantem altos rendimentos solares.
As clarabóias Solar Innova permitem alcançar resultados extraordinários em qualquer edifício,
espaços deslumbrantes e ambientes com grande força visual. O uso de sistemas BIPV em
clarabóias também proporciona um toque de exclusividade e elegância.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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VARANDAS FOTOVOLTAICAS

Balcões fotovoltaicos permitiram tirar o máximo partido desta parte da superfície de um
apartamento ou de um edifício exposto à luz solar e, ao mesmo tempo, são uma forma de
melhorar a sua aparência.
É muitas vezes caracterizado por uma elegância excepcional, para o qual eles se tornam
elementos arquitetônicos que tentam enfatizar em vez de esconder as células que produzem
energia.
O módulo fotovoltaico é um componente da parte inferior do corrimão da varanda. Utilizamos
vidro de segurança laminado fotovoltaico com as mesmas características físicas e estruturais
que um painel tradicional, mas com possibilidades de design quase ilimitadas, aplicáveis tanto
a novos edifícios como a varandas e varandas de apartamentos ou edifícios existentes.
Para fazer as varandas e balaustradas, usamos vidro colorido fotovoltaico transparente ou
células semitransparentes, tipicamente mono ou policristalino.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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ESTUFAS FOTOVOLTAICAS

As estufas são recintos nos quais temperatura, umidade e outros fatores ambientais são
mantidos constantes para favorecer as culturas agrícolas. Eles estão sempre localizados em
espaços abertos onde recebem grandes quantidades de radiação solar direta.
As estufas que normalmente são usadas na agricultura, têm uma seção de arco e estão
localizadas longitudinalmente de norte a sul para reduzir a radiação excessiva durante o meio
do dia. O resultado geral em um sistema de cultura é caracterizado por um perfil de
temperatura ideal com o qual os picos que podem ser prejudiciais são evitados.
As estufas solares Solar Innova são calculadas e construídas para suportar, além do peso do
próprio teto com módulos fotovoltaicos, outras cargas como chuva, vento e neve.
A estrutura metálica das estufas solares Solar Innova é obtida pela repetição de um módulo
base cujas dimensões em planta e elevação foram especificamente desenhadas para que a
instalação do sistema fotovoltaico seja totalmente integrada ao conjunto. Sua estrutura de
vidro e metal é perfeita para a integração de painéis solares e, do ponto de vista estético, não
tem impacto no meio ambiente.
Temos diferentes possibilidades de acordo com suas próprias necessidades:
- Com Sierra Roof: Esta é uma estrutura indicada para grandes áreas que combina
perfeitamente a necessidade de não reduzir a produção e a necessidade de produzir
eletricidade, maximizando a produtividade das culturas agrícolas.
- Com ONE Water: Este modelo permite a cobertura total da superfície para a instalação
do sistema fotovoltaico e, portanto, permite a maior produção de eletricidade possível.
- Com DUAS ÁGUAS: Semelhante à anterior, mas com uma das águas da cobertura
descoberta para permitir maior luminosidade caso fosse necessário para suas lavouras.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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ESTACIONAMENTOS FOTOVOLTAICOS

A tecnologia fotovoltaica (PV) tem um grande potencial para integração em espaços públicos e
é especialmente adequada para mobiliário urbano.
A Solar Innova desenvolveu uma solução de estacionamento fotovoltaico que consiste em uma
estrutura onde uma instalação solar fotovoltaica garante a geração de energia no local.
A instalação de painéis solares fotovoltaicos neste parque de estacionamento permite múltiplas
funções, como a criação de sombra, proteção contra chuva, granizo e neve, bem como
poupanças de energia significativas.
Este projeto é baseado em um estacionamento para vários veículos com uma integração
fotovoltaica no telhado, inclinado 7º em relação à horizontal, com uma orientação variável em
relação ao azimute, dependendo das necessidades específicas de cada parcela.
Foi concebido um telhado inclinado que é capaz de evacuar a água da chuva sem problemas e
que é polivalente em qualquer orientação ao mesmo tempo.
A estrutura deste estacionamento fotovoltaico tem uma extraordinária flexibilidade no design,
uma vez que permite personalizar os módulos fotovoltaicos a serem instalados (opacos,
transparentes, coloridos, etc.).
Essa estrutura de estacionamento fotovoltaico também oferece a possibilidade de integrar
diferentes serviços, como a cobrança de veículos elétricos, a incorporação de iluminação ou a
opção de incluir anúncios, entre outros.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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BARREIRAS ACÚSTICAS FOTOVOLTAICAS

Barreiras acústicas fotovoltaicas (PVNB) são obstruções físicas com painéis fotovoltaicos
projetados para produzir energia renovável e também reduzem os níveis de ruído entre fontes
de ruído e receptores sensíveis, como hospitais, escolas e áreas residenciais.
O ruído do tráfego foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um importante
fator que contribui para a poluição do meio ambiente. Além de causar desconforto, tem
impactos negativos significativos na saúde das populações que vivem perto da infraestrutura
viária.
Os sons que emergem das estradas são considerados os mais irritantes. De acordo com
estudos realizados, o nível aceitável de som proveniente dos canais de comunicação durante o
dia é de aproximadamente L=50-65 dB, dependendo do tipo de edifício na área. O nível de
ruído emitido pelas rotas de comunicação existentes deve ser limitado a esse intervalo.
Telas acústicas ou telas anti-ruído permitem reduzir os níveis de ruído em áreas residenciais,
urbanas e industriais, graças à atenuação da poluição sonora de estradas, ferrovias ou
indústrias.
As barreiras acústicas fotovoltaicas do Solar Innova são fabricadas com painéis fotovoltaicos
semitransparentes, reduzindo assim o impacto visual produzido por outros tipos de barreiras
convencionais.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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As vantagens deste tipo de barreiras são: o notável poder de insonorização, a excelente
transmissão de luz, muito boa resistência ao intemperismo, aos raios UV, são totalmente
recicláveis e geram simultaneamente energia renovável.
Nossos projetos não apenas reduzem radicalmente a poluição sonora, mas também se
adaptam ao ambiente devido à sua estética, minimizando o impacto estético e ambiental.
A manutenção do nosso sistema é mínima, pois o material não sofre nenhum tipo de
deterioração nem em sua estrutura nem nos módulos fotovoltaicos, podendo garantir uma
durabilidade de mais de 30 anos.
Todos os elementos metálicos que formam a barreira acústica são convenientemente
protegidos contra a oxidação.
Além de ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, a adoção do
PVNB também oferece outros benefícios econômicos, sociais e ambientais positivos.
Áreas de aplicação:
- Ecrãs acústicos transparentes e opacos para infraestruturas ferroviárias e transporte
rodoviário.
- Proteções de isolamento acústico.
- Indústrias que necessitam de telas acústicas antirruído e com controle visual da área
na qual a fonte de emissão de ruído está localizada.
- Arquitetura, urbanismo.
- Envidraçado especial.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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PERGULAS FOTOVOLTAICAS

As pérgulas fotovoltaicas são uma forma alternativa de substituir os materiais que
tradicionalmente têm sido usados na construção para gerar sombras.
Uma das grandes vantagens dos vidros fotovoltaicos de integração arquitetônica da Solar
Innova é que eles atuam como um filtro de radiação ultravioleta e infravermelha, ambos
nocivos à saúde, além de gerarem energia limpa e livre graças ao sol.
Essas instalações possuem vários aspectos:
- Contribuir para a conscientização do público, transmitindo o compromisso com o uso e
a promoção de energias renováveis.
- A integração de energias renováveis no meio urbano.
- Faça uso de áreas não utilizadas.
- Demonstrar que esse uso racional de energia pode ser economicamente rentável.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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BEIRAIS FOTOVOLTAICAS

A Solar Innova oferece produtos e soluções adaptadas às necessidades do setor da construção,
oferecendo aos Arquitetos e Engenheiros a possibilidade de incorporar a instalação fotovoltaica
na estética do edifício.
Os painéis fotovoltaicos BIPV são uma solução perfeita para a formação de beirais, pois
constituem uma gama de vidros tecnológicos ativos que têm a propriedade de gerar energia
elétrica e podem ser utilizados tanto em novos edifícios como em reformas.
Esses tipos de soluções são perfeitos para unir design e funcionalidade, mesclando design e
instalação elétrica. Os beirais são transformados nos painéis em elementos integrais da
instalação elétrica do prédio.
O uso de painéis BIPV na formação de beirais permite não apenas alcançar o efeito desejado
com o vidro, mas também simultaneamente ao controle solar e à produção elétrica.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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CORNIJAS FOTOVOLTAICAS

A Solar Innova oferece produtos e soluções adaptadas às necessidades do setor da construção,
oferecendo aos Arquitetos e Engenheiros a possibilidade de incorporar a instalação fotovoltaica
na estética do edifício.
Os painéis fotovoltaicos do BIPV são uma solução perfeita para o uso na formação de cornijas,
pois constituem uma gama de vidros tecnológicos ativos que têm a propriedade de gerar
energia elétrica e podem ser utilizados tanto em novos edifícios quanto em reformas.
Esses tipos de soluções são perfeitos para unir design e funcionalidade, mesclando design e
instalação elétrica. As cornijas são transformadas graças aos painéis em elementos integrais
da instalação elétrica do prédio.
O uso de painéis BIPV na formação de cornijas, permite não apenas alcançar o efeito desejado
com o vidro, mas também simultaneamente um controle solar e uma produção elétrica.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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PARAPEITOS FOTOVOLTAICOS

A Solar Innova oferece produtos e soluções adaptadas às necessidades do setor da construção,
oferecendo aos Arquitetos e Engenheiros a possibilidade de incorporar a instalação fotovoltaica
na estética do edifício.
Os painéis fotovoltaicos do BIPV são uma solução perfeita para uso na formação de parapeitos,
uma vez que constituem uma gama de vidros tecnológicos ativos que têm a propriedade de
gerar energia elétrica e podem ser usados tanto em novos edifícios quanto em reformas.
Esses tipos de soluções são perfeitos para unir design e funcionalidade, mesclando design e
instalação elétrica. Os parapeitos são transformados graças aos painéis em elementos integrais
da instalação elétrica do prédio.
O uso de painéis BIPV na formação de parapeitos, permite não apenas alcançar o efeito
desejado com o vidro, mas também simultaneamente um controle solar e uma produção
elétrica.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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CORRIMÃOS FOTOVOLTAICAS

A Solar Innova oferece produtos e soluções adaptadas às necessidades do setor da construção,
oferecendo aos Arquitetos e Engenheiros a possibilidade de incorporar a instalação fotovoltaica
na estética do edifício.
Os painéis fotovoltaicos do BIPV são uma solução perfeita para a formação de corrimãos, pois
constituem uma gama de vidros tecnológicos ativos que têm a propriedade de gerar energia
elétrica e podem ser utilizados tanto em novos edifícios como em reformas.
Esses tipos de soluções são perfeitos para unir design e funcionalidade, mesclando design e
instalação elétrica. Os trilhos são transformados graças aos painéis em elementos integrais da
instalação elétrica do edifício.
O uso de painéis BIPV na formação de corrimãos, não só permite alcançar o efeito desejado
com o vidro, mas também simultaneamente um controle solar e uma produção elétrica é
realizada.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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PISO FOTOVOLTAICO

Com o piso fotovoltaico, a sustentabilidade e a arquitetura se unem para criar espaços únicos
onde podemos gerar eletricidade gratuita sem sacrificar o espaço útil que ela ocupa.
As possibilidades de integração são multiplicadas por poder personalizar este produto com uma
infinidade de cores e texturas.
O piso fotovoltaico é passável e antiderrapante, cumpre os regulamentos antiderrapantes,
suporta 400 kg nos testes de carga pontual e oferece uma eficiência semelhante ao resto das
soluções construtivas.
O piso fotovoltaico é muito atraente, pode ser integrado em qualquer projeto, sem sacrificar
design ou estética, combinando elementos passivos (evitando emissões de CO2) com
elementos ativos (geração de energia), reduzindo consideravelmente o impacto do edifício
sobre o meio ambiente.
As soluções da Solar Innova são multifuncionais, pois combinam propriedades ativas e
passivas, dando inúmeras vantagens aos edifícios que as incorporam.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.

19/25

JANELAS FOTOVOLTAICAS

A Solar Innova oferece produtos e soluções adaptadas às necessidades do setor da construção,
oferecendo aos Arquitetos e Engenheiros a possibilidade de incorporar a instalação fotovoltaica
na estética do edifício.
Os painéis fotovoltaicos do BIPV são uma solução perfeita para o uso na formação de janelas,
uma vez que constituem uma gama de vidros tecnológicos ativos que têm a propriedade de
gerar energia elétrica e podem ser usados tanto em novos edifícios como em renovações.
Esses tipos de soluções são perfeitos para unir design e funcionalidade, mesclando design e
instalação elétrica. As janelas são transformadas graças aos painéis em elementos integrantes
da instalação elétrica do edifício.
O uso de painéis BIPV na formação de janelas, permite não apenas alcançar o efeito desejado
com o vidro, mas também simultaneamente um controle solar e uma produção elétrica.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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COBERTURA FOTOVOLTAICA

A tecnologia fotovoltaica (PV) tem um grande potencial para integração em espaços públicos e
é especialmente adequada para mobiliário urbano.
A Solar Innova desenvolveu uma solução de cobertura fotovoltaica que consiste em uma
estrutura onde uma instalação solar fotovoltaica garante a geração de energia no local.
A instalação de painéis solares fotovoltaicos neste cobertura permite múltiplas funções, como a
criação de sombra, proteção contra chuva, granizo e neve, bem como poupanças de energia
significativas.
Este projeto é baseado em uma cobertura com uma integração fotovoltaica no telhado,
inclinado em relação à horizontal, com uma orientação variável em relação ao azimute,
dependendo das necessidades específicas de cada parcela.
Foi concebido um telhado inclinado que é capaz de evacuar a água da chuva sem problemas e
que é polivalente em qualquer orientação ao mesmo tempo.
A estrutura deste cobertura fotovoltaica tem uma extraordinária flexibilidade no design, uma
vez que permite personalizar os módulos fotovoltaicos a serem instalados (opacos,
transparentes, coloridos, etc.).
Essa estrutura de estacionamento fotovoltaico também oferece a possibilidade de integrar
diferentes serviços, como a cobrança de veículos elétricos, a incorporação de iluminação ou a
opção de incluir anúncios, entre outros.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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PAVIMENTO FOTOVOLTAICO

Com o pavimento fotovoltaico, a sustentabilidade e a arquitetura se unem para criar espaços
únicos onde podemos gerar eletricidade gratuita sem sacrificar o espaço útil que ela ocupa.
As possibilidades de integração são multiplicadas por poder personalizar este produto com uma
infinidade de cores e texturas.
O piso fotovoltaico é passável e antiderrapante, cumpre os regulamentos antiderrapantes,
suporta 400 kg nos testes de carga pontual e oferece uma eficiência semelhante ao resto das
soluções construtivas.
O piso fotovoltaico é muito atraente, pode ser integrado em qualquer projeto, sem sacrificar
design ou estética, combinando elementos passivos (evitando emissões de CO2) com
elementos ativos (geração de energia), reduzindo consideravelmente o impacto do edifício
sobre o meio ambiente.
As soluções da Solar Innova são multifuncionais, pois combinam propriedades ativas e
passivas, dando inúmeras vantagens aos edifícios que as incorporam.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SERVIÇOS

Solar Innova é feito por uma equipe altamente qualificada e especializada em energia
renovável que está comprometida com a implementação de energia limpa para permitir o
crescimento sustentável e uma mais equilibrada para todos, sem esquecer o retorno justo dos
investimentos futuros investidores ambiental.
A principal vantagem que o relatório serviços Solar Innova vem de sua gestão profissional e
especializado, o que permite a obtenção de retornos mais elevados e mais seguros, reduzindo
os riscos, otimização e racionalização dos processos e, acima de tudo, evitando desconforto e
preocupações aos seus clientes. Tendo essa vantagem, qualquer empresa ou pessoa, com uma
intenção firme e um pequeno investimento, têm acesso a investimentos em energia renovável,
inesgotável e limpa.
Solar Innova, foi criado com o firme propósito de contribuir para um futuro mais sustentável.
Energy Saving é a primeira maneira de combater as mudanças que estão acontecendo no
nosso planeta. O, agora totalmente consolidado como um caminho viável para a preservação
do meio ambiente, energias alternativas são a única solução para eliminar a poluição e CO2. O
planeta precisa de energia renovável com base de alta eficiência, contribuindo para a melhoria
da qualidade dos sistemas de vida. Este é o caminho para uma mudança de modelo energético
mais sustentável e econômica.
Além de pensar sobre como produzir energia limpa, devemos também aprender a fazer uso
racional da energia como uma prioridade.
A satisfação do cliente é o nosso maior compromisso, e ele iria gastar todo o nosso tempo e
esforço. monitorizar regularmente a qualidade dos produtos e serviços prestados.
Temos rigorosos controlos de qualidade internos, a fim de oferecer ao cliente o melhor de nós
mesmos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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PARCEIROS

Queremos garantir que a sua experiência solar seja totalmente satisfatória. É por isso que
selecionamos comerciantes e instaladores altamente qualificados em todo o mundo. Nossos
parceiros e instaladores oficiais fornecerão um trabalho de instalação profissional e um serviço
ao cliente de alto nível.
De acordo com o nosso compromisso de promover os requisitos de qualidade existente, que
elaboraram uma Carta de Compromisso com a Qualidade de distribuidores e instaladores, que
define um conjunto de regras para garantir a melhor qualidade de serviço aos clientes que
escolhem produtos Solar Innova. Depois de assinar a nossa Carta de Compromisso com a
Qualidade, distribuidores e instaladores oficial compartilham a mesma visão de qualidade que
nós, e assumir a responsabilidade de oferecer aos clientes o melhor serviço profissional.
Nossos parceiros e agentes instaladores ter ido um passo adiante, formalizar o seu
compromisso ao assinar a Carta de Compromisso com a Qualidade Solar Innova. Dado seus
produtos solares instalados por um instalador oficial, você pode desfrutar dos benefícios de
uma instalação solar com a máxima tranquilidade.
Nós queremos a energia solar é reconhecida como uma excelente opção para geração de
eletricidade e acreditamos que a satisfação de todos e cada um dos nossos clientes é a melhor
maneira de alcançar este objetivo.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS

EUROPE

ASIA

SPAIN

CHINA

Paseo de los Molinos, 12-Bajo
03660 – NOVELDA
Alicante

Room A03, No. 333-2
YanXin Road
214174 - WUXI
Jiangsu

T: +34 965075767
F: +34 965075767

T: +34 965075767
F: +34 965075767

info@solarinnova.net

info@solarinnova.net
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