Słońce źródłem
energii elektrycznej…
pewną inwestycją kapitału a zarazem
Państwa wkładem w ochronę klimatu!

Technika słoneczna
Instalacje elektryczne
Elektrotechnika
Realizacja

SAO
ALLGÄU-OBERSCHWABEN

Realizujemy Państwa projekt
fotowoltaiczny spełniając Państwa
oczekiwania
I w taki sposób, żeby Państwa instalacja słoneczna
miała jeszcze po 20 latach takie uzyski, na jakie
Państwo liczą!
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DORADZTWO
Nie każdy dach i teren jednakowo nadaje się do ustawienia instalacji słonecznej. Oferujemy Państwu wykonanie analizy technicznej
przedstawionych miejsc pod instalacje słoneczne wykonane przez
naszych ekspertów. Zapraszamy do ustalenia bezpłatnego terminu
doradczego.

2.

PLANOWANIE
Skuteczna realizacja zależy od jej precyzyjnego zaplanowania –
zarówno pod względem technicznym jak i finansowym. Nasza
oferta nigdy nie jest ryczałtowa lecz zawsze dopasowana do
przeprowadzonej analizy technicznej i oczekiwań inwestora.

3.

PROJEKTOWANIE
Projektując Państwa instalacje słoneczną ustalamy dokładną kolejność przebiegu procesów w czasie. Wykonujemy badania
geologiczne gruntu na którym ma powstać planowana inwestycja,
wykonujemy analizy statyczne konstrukcji dachów, uzgadniamy
warunki odbioru energii z regionalnym dostawcą energii elektrycznej, uzgadniamy i występujemy o warunki zabudowy, wykonujemy dokumentacje projektową do pozwolenia na budowę.
Pozostajemy w kontakcie z firmami i urzędami podczas procedowania administracyjnego, koordynujemy terminy planowanej
inwestycji.

4.

REALIZACJA
Nasz doświadczony zespół monterów i elektroinstalatorów zapewnia Państwu sprawną i szybką budowę instalacji. Instalacje
oddawane są naszym klientom gotowe do użytku wykonane pod
klucz. Wszystkie prace wykonane są zgodnie z obowiązującymi
normami i prawem budowlanym. Wykonana instalacja posiada
certyfikat jakości i atest dopuszczenia do eksploatacji wydany
przez dozór techniczny.

5.

PRZEGLĄD TECHNICZNY
Instalacje fotowoltaiczne nie wymagają częstych przeglądów technicznych, jednak nie powinno się ich zupełnie zlekceważyć. W celu
zachowania optymalnego stopnia działania nasz zespół dokonuje
regularnych przeglądów i kontroli Państwa instalacji. Każdy
przegląd uzgadniany jest z regionalnym dostawcą energii elektrycznej i potwierdzony raportem z przeglądu.

6.

SERWIS
Zespół grupy SAO – ITEO wykonuje audyty techniczno – ekonomiczne dla instalacji słonecznych, wykonujemy wizje lokalne celem
określenia możliwości danego obiektu pod kontem wykonania
instalacji słonecznej. Chętnie poinformujemy Państwa o różnych
możliwościach dofinansowania projektu oraz na temat korzystnych ubezpieczeń, które stanowią optymalną ochronę instalacji.

7.

RECYCLING
Moduły które zostały uszkodzone lub nie osiągają już swojej
sprawności odbieramy nieodpłatnie i przekazujemy do recyklingu
PV CYKLE. Tym samym przejmujemy odpowiedzialność za moduły
PV dostarczone przez nasz zespół.
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SAO TECHNIKA SŁONECZNA
Realizujemy Państwa projekt fotowoltaiczny
spełniając Państwa oczekiwania
Grupa SAO – ITEO służy Państwu pełnym doradztwem i fachową obsługą.
W siedzibie naszych firm na terenie Niemiec w miejscowości Kisslegg w
Algau i na terenie Polski w miejscowości Zielona Góra chętnie przedstawimy Państwu projekty, analizy i realizacje z już wykonanych instalacji
słonecznych.
Naszym klientom doradzamy profesjonalnie, wyczerpująco i indywidualnie – w ten sposób możemy zaprezentować Państwu najlepsza ofertę pod
względem merytorycznym, jakościowym i finansowym. Dokładna analiza i
uzgodnienia z inwestorem pozwolą na opracowanie i realizację instalacji
słonecznej w ten sposób, żeby Państwa instalacja słoneczna osiągała
jeszcze po 20 latach takie uzyski na jakie Państwo liczą.
Dzięki stałemu i doświadczonemu zespołowi, składającego się z inżynierów, elektroinstalatorów, monterów, architektów oraz jakości i marki z
technicznym Know-how i partnerskim serwisem będa Państwo długo zadowoleni z instalacji słonecznej oraz rocznej dywidendy.

Prosimy o kontakt telefoniczny.
Chętnie doradzimy Państwa w dokonaniu wyboru!
Telefon w DE +49/7563 91124-0
Telefon w PL +48/883 613713
lub mailowo:
info@sao-solar.de
biuro@iteo.pl
Nasze moduły słoneczne Sunowe wytwarzane są w nowoczesnych procesach produkcyjnych przy zachowaniu surowych kryteriów kontroli jakości zachowując standardy międzynarodowe (certyfikat ISO 9001 i ISO 14001).

SAO TECHNIKA SŁONECZNA

Technika słoneczna
Allgäu Oberschwaben GmbH & Co. KG
Friedrich-List Straße 26
88353 Kißlegg-Zaisenhofen

iteo
ul. Sulechowska 19
66-110 Babimost
tel/fax +48 68 320 08 09

T +49 7563 91124-0
F +49 7563 91124-99
info@sao-solar.de
www.sao-solar.de

biuro@iteo.pl
www.iteo.pl

