Kort fortalt ...

ALUMERO Systematic Solutions
Produktfordele
Med mere end 25 års erfaring er ALUMERO specialist
i montagesystemer til solcelle- og solvarmeanlæg.
Virksomheden tilbyder innovative løsninger til markanlæg,
flade og skrå tage. På fire lokationer arbejder flere hundrede
ansatte på at kunne tilbyde effektiv produktplanlægning og
ensartet produktkvalitet på det højeste niveau.
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Montagevenlighed

Diversitet og innovation

● præmonterede komponenter for en nem installation

● Aerocompact S og +: optimal befæstelse af
rammede solcellemoduler på flade tage

● individuelt tagkrogdesign i tilfælde af overbelastning:
hver monteringsskinne er kompatibel
● komponenter kan nemt justeres til brug på forskellige
overflader

Kvalitetsstyring
● modern kvalitetsmanagement i henhold til
EN ISO 9001:2015
● produktion af bærende konstruktioner i henhold til
EN 1090
● svejsekvalitetskrav i henhold til EN ISO 3834-2
● monteringssystem til skrå tage AS 2.1 fremstilles i
henhold til MCS (Multiple Chemical Sensitivity)
● 10 års produktgaranti

● Aerocompact G og G+: hurtig installation af
markanlæg
● teknologikompetencecenter sikrer
produktoptimeringer og -udviklinger
● fleksible løsninger gennem den smarte blanding
af rustfrie stålkomponenter af høj kvalitet og
innovative aluminiumkomponenter

Service og kundetilfredshed
● kun en kontaktperson fra planlægningen til
samlingen
● ALUMERO Solar.Pro.Tool muliggør nem, effektiv
og professionel projektering
● omfattende uddannelsesmaterialer
● meget godt pris-ydelses-forhold
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● jordankre til markanlæg erstatter tids- og
omkostningskrævende betonfundamenter

T

Y

S OL

ALUMERO garanterer bæredygtige løsninger, funktionelt
design og effektiv maskinbrug – alt fra én hånd og fremstillet
i Europa.
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Den solide traditionsvirksomhed med hovedkontor i Seeham
(Østrig) har udover produktionsfaciliteterne i Holland,
Polen og Slovenien sit eget teknologikompetencecenter
i Polen. Her udfører ingeniører i samarbejde med statikog analyseeksperter forsknings- og udviklingsarbejde
som er rettet mod kontinuerlig optimering af ALUMERO‘s
systemer samt udvikling af nye komponenter. Resultatet
er bl.a. et omfattende komponentvalg og reducerede
logistikomkostninger gennem den optimerede emballering af
præmonterede komponenter.

