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WE STELLEN
WERELDWIJD DE LAT HOOG
Al vijf decennia lang is Schletter synoniem voor toonaangevende metaalbewerking. Van
de bescheiden oorsprong als familiebedrijf tot onze huidige positie als een van de grootste producenten ter wereld, hebben we steeds dezelfde toewijding aan kwaliteit en
duurzaamheid behouden. Ongeveer 600 hooggekwalificeerde werknemers en een georganiseerd netwerk van distributie- en servicebedrijven over de hele wereld maken ons
een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van zonnepaneelmontagesystemen.

UITZONDERLIJKE KWALITEIT:
ONZE PRODUCTEN
Bij het ontwerpen en produceren van onze zonnepaneelmontagesystemen denken we niet
alleen aan zonneschijn. We denken aan storm, zware regenval, sneeuwbelasting en aardbevingen. Dit zijn immers de extreme spanningen die een PV-systeem in alle situaties 25
jaar of langer moet doorstaan.
Het resultaat is een voortdurende gerichtheid op kwaliteit; van productontwikkeling tot
het eindproduct, waarvoor we alleen hoogwaardig aluminium en staal gebruiken. Wereldwijd staan montagesystemen van Schletter dan ook bekend door deze kwaliteitsnorm
voor hun betrouwbaarheid.

OPEN-GEBIEDSSYSTEMEN
ROBUUST ONTWERP EN EENVOUDIGE
INSTALLATIE: VOOR ELK TERREIN
Zonneparken zijn een investering in de toekomst van duurzame energie. Het succes
van de investering is echter afhankelijk van de kwaliteit van de oplossingen voor
zonnepaneelmontagesystemen voor open gebieden. Uiteindelijk zijn de algehele
prestaties van de zonneinstallatie volledig gebaseerd op de betrouwbaarheid van de
bevestigingssystemen. Bevestigingen voor zonnepanelen moeten bestand zijn tegen
extreme weersomstandigheden. Voor een volledig rendement op investeringen is het
van cruciaal belang dat de beste steun wordt gebruikt voor zonnepaneelparken.
Daarom ook creëert de Schletter Group alleen hoogwaardige en duurzame stalen
zonnepaneelmontagesystemen. Deze op de grond gemonteerde systemen hebben
een hoge belastingscapaciteit, vereisen weinig onderhoud, zijn gebouwd om lang mee
te gaan en hebben zelfs onder de zwaarste omstandigheden wereldwijd bewezen
effectief te zijn.

SYSTEMEN VOOR SCHUINE DAKEN
PARALLELLE OF VERHOOGDE MONTAGE:
VOOR ELK DAK EN ELKE HELLINGSHOEK
Er zijn talloze variaties voor schuine daken. Het enorme aantal dakvormen en -hellingen
maken het lastig om een zonnepaneelsysteem te installeren. Gezien het uitgebreide
assortiment en de dynamische modulaire structuur van Schletter-montagesystemen
kunnen we zonnepanelen op vrijwel elk dak plaatsen. Nog beter: we bieden ze aan voor
alle PV-modellen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.
Door onze 25 jaar garantie op montagesystemen wordt de Schletter focus op onze hoge
kwaliteitsnormen opnieuw duidelijk gemaakt.

PLATDAKSYSTEMEN
MET BALLAST OF BEVESTIGING:
VOOR ALLE GEGEVENS
Schletter-montagesystemen voor platte daken zijn speciaal ontworpen voor een
snelle en eenvoudige installatie en houden rekening met de constructie of de
structurele toestand. Onze zeer getalenteerde constructeurs berekenen zorgvuldig
het optimale ontwerp voor de unieke vorm, grootte en helling van uw dak. Dit zorgt
ervoor dat de lasten optimaal over de constructie van het gebouw worden verdeeld
terwijl ze binnen de belastingslimiet blijven. Ons team houdt rekening met alle
relevante bouwvoorschriften, alsook met de plaatselijke windsnelheid en
sneeuwbelasting. Gedurende het hele installatieproces richten we ons op het
beperken van de hoeveelheid werk die voor uw dak nodig is. Dit bereiken we door
een uitgebreide planning en intelligent ontwerp. Dit zorgt ervoor dat uw dak steeds
volledig lekvrij en intact blijft.

VOLGSYSTEMEN
STABIEL ALS EEN VASTE KANTELING
Het Schletter Solar Tracking System is speciaal ontworpen om u te helpen
alles te halen uit uw zonne-energiesysteem. Onze toonaangevende solar
tracker combineert de voordelen van de hoogste gronddekkingsverhouding (GCR) van de markt met ons eigen, speciaal ontworpen principe van mechanische zelfvergrendeling. U kunt op elke post en in
elke positie hier voordeel uit halen.

Voor het monteren van een fotovoltaïsch
systeem is meer nodig dan alleen maar
een metalen klem. U heeft een plan nodig
dat grondig is doordacht en aangepast aan
de werkelijke omstandigheden. Dit begint
met de eerste grond- of structuuranalyses
en eindigt met het vastdraaien van de allerlaatste schroef.
We begeleiden onze klanten gedurende
het hele proces. Met onze compromisloze
kwaliteitsnormen in elke fase van het project zorgen we ervoor dat onze producten
en oplossingen van topkwaliteit, hun volledige potentieel bereiken. Deze aandacht
en onze holistische aanpak maken het integraal deel uit van het DNA van ons bedrijf.

ONZE WERELDWIJDE
VOETAFDRUK
LOCATIES EN DISTRIBUTIE
Met een visie voor het bieden van duurzame oplossingen voor een naadloze overgang naar hernieuwbare energie houdt de Schletter Group een
lange traditie in stand van het werken voor een betere toekomst, zowel
voor de gezondheid van onze planeet als voor de mensheid. Ons primair
doel van de organisatie is steeds de economische vooruitgang en ecologische duurzaamheid te verenigen. Door het perfectioneren van montagesystemen voor zonnepanelen en het wereldwijd verspreiden daarvan helpt de
Schletter Group direct bij dit proces.
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