Fotovoltaikus
Szakértőkből álló csapatunk támogatja Önt
az elképzelései megvalósításában.

Intelligens
profil rendszerek
Az IPS-tec Hungary Kft. - az Ön szakértő partnere a napelemek, napkollektorok és tartószerkezetek területén.

Cégünk a napelemes rendszerek tartószerkezeteinek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.

IPS-tec Hungary Kft.
8447 Ajka
Napraforgó utca 9.

A széles termékpalettánknak köszönhetően
egyéni megoldásokkal is szolgálunk.

Tel.: +36 20 473 2240
E-Mail: info@ips-tec.hu
www.ips-tec.hu

Legyen az sátortető, lapostető, tetőbe integrált vagy szabadon álló tartószerkezet; a legjobb megoldást kínáljuk.

Német minőség
Német tervezés, fejlesztés és kivitelezés

megrendelés: rendeles@ips-tec.hu

ww.ips-tec.hu

Fotovoltaikus szerelési alkatrészek - egymással összeszerelhető
rendszerekkel

Fotovoltaikus szerelőállványok
(szerelőkeretek) - különálló
rendszer

Szolgáltatásainkról röviden

•

előnyös standard tartószerkezetek

•

állványok lapostetőkhöz és földön álló rendszerekhez

•

gyors átalakítás az egyedi körülményeknek
megfelelően

•

teljesen összeszerelt berendezések szállítása

•

középső és vég szorítókapcsok széles választéka

•

az egyes alkatrészek egymással összeszerelhetők

•

gyors és szakszerű előkészítés az Ön építési terveihez igazodva

•

maximális hozam az optimális szerelési tervnek
köszönhetően

•

Legyen szó lapostetőről, trapézlemezes tetőről vagy
cseréptetőről, nálunk megtalálja a megfelelő szerelési tartozékokat is PV-berendezéséhez. Alumínium
profilok, tetőkampók, bádog (fém)lemezfedés, állványok, csavarok és tartozékaik - mindegyik optimálisan összeszerelhető.

PV alkatrészek, pl. tetőkampók, bádoglemez széles
választéka

Szakértőkből álló csapatunk támogatja Önt az elképzelései megvalósításában.

Középső és oldalsó szorítókapcsok széles választékát
kínáljuk vékonyrétegű modulokhoz is. Mivel ezeket a szorítókapcsokat a mi cégünk készíti el, az Ön
számára ez rövidebb beszerelési időt jelent, és arra is
lehetőség nyílik, hogy az Ön kívánságait is figyelembe vegyük.

Mi elkészítjük és előkészítjük Önnek a méretre gyártott szerelőállványokat (kereteket) minden tartozékkal együtt. Az Ön kívánságaihoz igazodó különleges
megoldásokkal is szolgálunk, legyen szó belsőtető,
tetőre szerelhető, homlokzati vagy földön álló
rendszerekről.

Termékpalettánkon nagyon sokféle szélességű és
vastagságú szorítókapcsot kínálunk. Kívánságra a
kapcsok különböző színekben, eloxált formában is
elérhetőek.

A tervezési osztályunk számítógépen tervezi meg az
Ön elképzeléseit. A szerelési útmutatótól kezdve a
szerelési tervig minden az Ön személyes igényeihez
igazodik.

Kapcsolat: +36 20 473 2240

megrendelés: rendeles@ips-tec.hu

www.ips-tec.hu

