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Hållbara energilösningar
för framtiden
Soltech arbetar efter en unik
helhetslösningar kombinerar
takläggning, fasadbygge och
Genom våra lösningar kan vi
solens kraft i en hållbar

modell där
solkraft,
elteknik.
integrera
vardag.

Soltechkoncernen är en samhällsbyggare med fokus på solenergi och hållbara,
framtidssäkrade energilösningar. Vi är börsnoterade på Nasdaq First North
Growth Market med ca 70 000 aktieägare.

Med över 30 års erfarenhet inom solenergi
vet vi vad som krävs för att en anläggning
ska fungera bekymmersfritt och ge
maximal avkastning över lång tid.
Vi projekterar och installerar
solcellslösningar för tak och
fasad, både klassiska lösningar
och integrerade solceller i
Kundresan
fastigheten.
1. PLANERING
Soltech tänker långsiktigt och
framtidssäkrar för kommande
generationer, ju tidigare vi kommer
in i planeringen desto lättare går
det att ta fram den bästa lösningen
för fastighetens utveckling. .

2. OFFERT
Utifrån era underlag och önskemål
tar vi fram en offert. Offerten är
tydlig med vad som ingår, vad det
kostar och tidsåtgång.

3. AVTAL
Efter projektering och platsbesök
påbörjar vi föranmälan om
solcellsinstallationen till nätägaren.

3. INSTALLATION
Inför byggstart skickar vi all
dokumentation till er för godkännande.
Sedan utförs arbetet av behörig och
kompetent personal enligt lagar och
branschstandard. Vid färdigställande
testas systemet av elektriker.

4. SLUTFÖRANDE
Tillsammans med dig och
elektriker görs en slutbesiktning
av anläggningen. Vi ger dig även
utbildning i hur systemet och
dina specifika lösningar fungerar
vid överlämning. Nu börjar din
anläggning betala av sig själv!

Husets klimatskal är ett stort och viktigt val inför varje
byggnadsprojekt. Med energiproducerande fasader blir
varje kvadratmeter vägg en lönsam investering eftersom
integrerade solceller tillvaratar solens förnybara energi i
hela fasaden.
En solfasad är ett klimatskal som helt och håller
ersätter eller kompletterar tegel, plåt, trä eller puts.
Genom integrerade solceller i hela fasaden och
taket tillvaratas solens förnybara energi optimalt.
Samtidigt innebär ett stort urval av färg, mönster
och olika grad av transparens möjligheten att
förverkliga varje vision av framtidens klimatsmarta
byggnad – både till utseende och effektivitet.

Soltech solcellsfasad
förvandlar fastigheter
till energiproducenter
Soltech Facade är en svensk innovation, skapad
för nordiskt klimat och utvecklad efter svensk
branschstandard för byggmaterial.

Solcellsfasad är en unik
helhetslösning för solenergi och
ytskikt i samma produkt. Med
integrerade solceller i hela fasaden,
från marken ända upp till taket,
kommer solens förnybara energi till
användning på bästa möjliga sätt.

Allt du som kund
behöver är en kallfasad
– Soltech solcellsfasad
förvandlar fastigheter till
energiproducenter

Genom att kombinera solpaneler
i standardstorlek med matchande
passbitar kan man fylla hela fasaden
och därmed få ett enhetligt och
estetiskt intryck och samtidigt
ett högintressant val i varje nytt
byggnadsprojekt. Med ett stort
urval av färger – upp till 40 olika
färgtoner – mönster och olika grad
av transparens kan arkitekten och
byggherren förverkliga sin vision av
framtidens klimatsmarta byggnad
— både till utseende och effektivitet.
Och eftersom det också finns
fasadbolag inom Soltech-koncernen
är vi specialister på både solel och
fasadlösningar; en trygghet när
det gäller underliggande tätskikt
och fantastiska möjligheter att
förverkliga innovativ design.
Information om mekaniska
specifikationer, nominella värden
för solceller, temperaturkoefficient,
systemegenskaper samt certifikat
finns samlade på produktblad som
vi gärna mailar eller skickar per post.

Välj solcellsfasad för:
Kort återbetalningstid — med en
investering marginellt högre än
vanliga fasadmaterial.
Anpassningsbara lösningar — en komplett
fasad med snygg helhetskänsla, ända
ut i kanter och skarvar.
Transparent fasad — olika nivåer av
transparens ger mer ljusinsläpp och
ett unikt utseende.
Stort urval av färg — välj mellan
10 st olika färger och hitta den
som passar din vision.

Våra innovativa projekt
sticker ut
Flera av de projekt vi står bakom blir vida
omtalade, inte bara för att de öppnar för
kreativa designlösningar. De är energiekonomiska
helhetslösningar som förändrar både stadsbilden och
synen på solcellsteknik. Här är några av de projekt
som visar möjligheterna med Soltech Solcellsfasad.

Mobilitetshuset
Fabriken, Hyllie

Projektet innehåller lösningar för framtidens
kontor med tillhörande servicefunktioner
samt ett parkeringsgarage. Vi har levererat
en totallösning av solcellskombinationer
som tillsammans ger gott om grön energi
till drift av fastigheten och till laddstolparna
i garaget. En ny typ av ekobetong har
använts till stommen och delar av fasaden
består av återbrukat tegel. Tillsammans
med den gröna solpanelen får man grön
energi på alla plan.

Mölnlycke Fabriker

Parkeringshus där Soltech Sales & Support
levererat 1 104 semitransparenta solceller i
fyra olika kulörer till slutkunden Wallenstam
under våren 2021. Projektets utmaning har
varit att koppla framtiden i en ny stadsdel
till den genuina bruksmiljön. Designen
och färgspelet i fasaden är en hommage
till textilkonstnären Viola Gråsten som
skapade sina färgstarka mönsterkollektioner
för Mölnlycke Fabriker. I det nya P-huset
kommer solcellsmodulerna på fasaden
att producera el för parkeringshusets
belysning, laddstolpar för elbilar och
generera förnybar energi som säljs ut på
elnätet. Solcellsfasaden går helt i linje med
Wallenstams hållbarhetsarbete.

Jönköping Industrigatan

Nordens största fasadintegrerade solenergianläggning
beställdes av Lustgården Ädelmetallen AB för
logistikfastigheten vid Industrigatan i Jönköping.
Fastigheten är 200 meter lång och totalt täcks 3 500
kvm fasad av solceller som kompletteras med dummyglas i samma kulör. Därmed förvandlas ett gammalt
plåthus till en magnifik glaskub, något som kommer att
göra fastigheten unik och omtalad. Soltech Facade har
levererat en helhetslösning med ett och samma gränssnitt
vilket är intressant för uppdragsgivaren, inte minst ur
garantisynpunkt.

Strandkajen Örnsköldsvik

Strandkajen är Örnsköldsviks stadens mittpunkt och centrala
mötesplats. När Strandkajen skulle rustas upp önskade Markus
Näslund, initiativtagare till projektet, satsa på en energisnål
lösning som även speglar framtid och innovation. Genom Soltech
Facade blev fastigheten lika vacker som unik.
Strandkajen har en fasad som består av 418 svarta 85W paneler
och 72 semitransparenta 40W paneler. Systemet driftsattes under
början av 2020 och kommer att producera cirka 21 666 kWh/år.

Läs mer om vad vi kan göra för dig:
www.soltechenergysolutions.se

• 21240 • www.jssverige.se

Kontakta oss för ett solsamtal:
sales@soltechenergy.com

Soltech är officiell sponsor
till svenska satsningen på
världsutställningen Expo
2020 i Dubai. Soltech
har levererat 500 m2
solcellsfasad och 500 m2
solcellstak till den svenska
paviljongen.

