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Heb je nog vragen?  
Neem contact met ons op.

Wij willen het je zo gemakkelijk mogelijk maken om actief deel 

te nemen aan de energietransitie. Daarom werken we in de 

Benelux met een netwerk van lokale gecertificeerde Solarwatt 

partners. Of je nu een vrijblijvend gesprek wilt of specifieke 

vragen hebt, je kunt altijd bij hen terecht. Je vindt onze 

partners eenvoudig op onze website.

Al meer dan 25 jaar zonnepanelen 

van Duitse kwaliteit.
Solarwatt is Europees marktleider in glas-glas zonnepanelen en de enige Duitse zonne-energie 

systeemfabrikant. Solarwatt staat voor Duitse kwaliteit: we maken zonne-energiesystemen die 

topprestaties leveren. Door onze krachten op het gebied van energieopwekking, energiemanagement 

en zonne-energieopslag te combineren, bieden we een compleet systeem met een maximale 

levensduur, maximale efficiëntie en maximale veiligheid.

Onze fabriek en het Duitse hoofdkantoor zijn gevestigd in Dresden. Hier hebben we een eigen 

testlaboratorium, geaccrediteerd door de VDE. Daar stellen we onze zonnepanelen bloot aan 

extreme testen om zo de hoge kwaliteit en veiligheid van onze producten te waarborgen. 

                 Solarwatt & BMW.

Solarwatt is voor bijna 100% in handen van Stefan Quandt, grootaandeelhouder van BMW. Door 

de hechte samenwerking met BMWi heeft Solarwatt een van de meest geautomatiseerde en 

innovatieve fabrieken ter wereld. De volledige productie wordt uitgevoerd door slimme robots die 

zorgen voor een constante productie van hoge kwaliteit. We gebruiken originele BMW-onderdelen 

die we samenbrengen in onze innovatieve oplossingen.



Solarwatt classic

zonnepanelen

Bij Solarwatt maken we naast glas-glas zonnepanelen ook glas-folie 

zonnepanelen die topprestaties leveren. Onze glas-folie zonnepanelen 

classic style en classic pure zijn betaalbare zonnepanelen van uitstekende 

kwaliteit. De panelen worden uitgebreid getest onder verschillende 

omstandigheden om optimale prestaties te garanderen.

✓ Lage investering, optimale terugverdientijd

✓ Goede prijs-kwaliteitverhouding

✓ Uitgebreid getest op onder andere bestendigheid tegen

   vroegtijdige  degradatie door PID en LeTID

✓ Hoge betrouwbaarheid en mooie vormgeving

✓ Productgarantie van 15 jaar en vermogensgarantie van 25 jaar

✓ Bewezen geschikt en getest voor toepassing:

      o In kustgebieden: zoutneveltest

      o Op boerderijen met vee: ammoniatest

      o In gebieden met hoge windsnelheden

         en/of veel sneeuw: belastingstest

Panel classic style

15 jaar productgarantie

25 jaar vermogensgarantie

360Wp

Ammoniak- en zoutnevel-  

bestendig, LeTID gecertifi-

ceerd, 100% plussortering, 

100% PID-bescherming.

Solarwatt

Panel classic style: 
strak design

De Solarwatt classic style onderscheidt zich door het 

mooie design. De voorkant van het paneel heeft volledig 

zwarte zonnecellen die beschermd zijn door gehard 

zonneglas met een anti-reflecterende coating. De zwarte 

folie op de achterkant van het paneel en de onzichtbare 

interconnectiestrips aan de uiteinden, zorgen voor een egaal 

zwart vlak dat opgaat in de achtergrond.

Solarwatt

Panel classic pure: 
optimale prestaties

De Solarwatt classic pure levert optimale prestaties. De 

‘’half-cut’’ zonnecellen in dit paneel zorgen voor minder 

warmte in de zonnecel, waardoor verlies van zonne-energie 

wordt geminimaliseerd. De witte folie aan de achterkant 

van het paneel zorgt voor meer reflectie van zonlicht op de 

zonnecel, wat een positief effect heeft op het vermogen. Het 

vermogen per vierkante meter is hierdoor iets hoger dan bij 

de classic style.

Panel classic pure

15 jaar productgarantie

25 jaar vermogensgarantie

375Wp

Ammoniak- en zoutnevel-  

bestendig, LeTID gecertifi-

ceerd, 100% plussortering, 

100% PID-bescherming.

Europese garanties 

en lokale service.
Op de Solarwatt classic zonnepanelen bieden we een productgarantie van 15 jaar en een 

vermogensgarantie van 25 jaar. We kopen garantie nooit af. Voldoet een zonnepaneel binnen 

die periode niet meer aan de garantievoorwaarden, dan kun je altijd rekenen op een vervangend 

zonnepaneel.

Onze garanties zijn een aanvulling op de wettelijke garantie van 2 jaar in Nederland en België. Een 

aanvullende garantie wordt direct geclaimd bij de fabrikant. Omdat Solarwatt een Duitse fabrikant 

is, en dus onderdeel is van de EU, zijn de garanties juridisch gezien in de praktijk altijd te claimen.

Om een hoog servicelevel te kunnen bieden, werkt Solarwatt met lokale vestigingen. In de Benelux 

wordt service geboden vanuit onze Nederlandse vestiging. Zo zorgen we voor een directe en snelle 

serviceafhandeling.


