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Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om scherpe 

prijzen en snelle levering te garanderen. In combinatie met 

de kwaliteit en duurzaamheid van de producten, is de  

prijs-kwaliteitsverhouding voor elk project één van de beste 

in de markt.

Goede prijs-
kwaliteitsverhouding

SolarToday is meer dan een totaalleverancier voor duurzame 

energieoplossingen. Wij zijn de partner waarop u kunt 

vertrouwen en die u ontzorgt in elk stadium van een project. 

Zo kunt u zich concentreren op verkoop en installatie 

en verspilt u geen tijd en middelen aan iets anders. Krijg 

ondersteuning bij het maken van offertes, legplannen, het 

plaatsen van bestellingen en de uiteindelijke levering op 

de gewenste locatie. Of laat u adviseren bij het aanvragen 

van subsidies. Wij hebben de kennis en expertise in huis, 

en helpen u graag! Met onze gratis on-site trainingen 

voor klanten, brengen wij u op de hoogte van de laatste 

productontwikkelingen, installatieadviezen en veiligheid.

Advies op maat

Duurzame energie, dat is de toekomst. De markt voor zonne-energie 

ontwikkelt zich nog steeds in hoog tempo en SolarToday is dé groothandel 

voor al uw solarprojecten. Wij investeren in een langdurige en betrouwbare 

relatie met onze klanten en partners. En selecteren onze leveranciers 

nauwkeurig. Alleen de beste merken nemen we op in ons portfolio. 

Dé solar groothandel voor 
installateurs

SolarToday heeft verschillende kenniscentra die goed 

bereikbaar zijn vanuit de gehele Benelux. Ons team van 

specialisten staan voor u klaar. Zij hebben jarenlange 

ervaring met zonnesystemen en kunnen u altijd passend 

en persoonlijk advies geven. Of u nu vragen heeft over 

producten of hulp nodig heeft bij een groot of klein project.

Vestigingen dichtbij

Onze beschikbare voorraad is groot. Bij de diverse 

kenniscentra kunnen installateurs zelf producten afhalen. 

Uiteraard is verzending naar de gewenste locatie ook geen 

probleem. Nog een voordeel: U kunt exacte aantallen 

bestellen, zodat u geen geheel pallet hoeft af te nemen.

Grote voorraad



Met een ruim assortiment van A-merken zijn wij al meer dan 10 jaar een betrouwbare partij 

voor zowel leveranciers als installateurs. Met de grootste zorg hebben onze specialisten een 

portfolio samengesteld van zonnepanelen, omvormers, montagematerialen en toebehoren. 

Onze leveranciers worden gescreend op technische en duurzame ontwikkelingen en op een 

gezonde fianciele status. Heeft u producten op korte termijn nodig? Geen probleem! Met onze 

grote voorraad leveren wij binnen no-time op de gewenste locatie. 

A-merk portfolio van 
wereldspelers

Zonnepanelen • Grootste TIER1 leverancier van zonnepanelen

• Producent van N-type zonnepanelen

• Garantie van 25 jaar op zwarte zonnepanelen

• Jinko NEO TopCon technologie  – ultra hoog rendement

• Al 25 jaar een betrouwbaar merk

• Beste verhouding prijs/kwaliteit naar vermogen 

• Garantie van 25 jaar op zwarte zonnepalen 

• Zeer robuuste verpakking, ideaal voor installateurs 

Omvormers
en opslag

• Omvormers (commercieel en residentieel) en opslag (residentieel)

• Compatible batterij voor alle merken omvormers

• Inclusief eigen SAJ-servicedienst voor installateurs

• Gratis gebruik van SAJ Design Tools

• Omvormers, opslag en optimizers

• Geschikt voor elk daktype en elke situatie

• Hoogste opbrengsten en rendement op investering

• Gratis gebruik van Huawei Design Tools

• Wereldmarktleider op het gebied van smart energy technologie

• Gratis gebruik van SolarEdge Design Tools

• Uitzonderlijke veiligheid en geavanceerde monitoring

Montage-
materialen

• Een montage inlegsysteem vol innovaties

• Duurzaam: gemaakt van gerecycled materiaal

• Zeer eenvoudig te installeren op staal-, golfplaat- en dakpan dak

• Gratis gebruik van de IMS-Solar online calculator

• Bevestigingsmaterialen voor praktisch ieder dakbedekkingsmateriaal

• Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland

• Gratis gebruik van de ValkPVplanner



SolarToday is aangesloten bij Stichting Organisatie 

Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN). Samen met 

Stichting OPEN draagt SolarToday zorg uit voor een milieuvriendelijke 

recycling van zonne-energieproducten en geeft hiermee invulling aan de 

wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste.

SolarToday is trotse official supplier van Ajax. 

 + SolarToday is opgericht in 2011 en dus al ruim 10 jaar bestaat.

 + Wij in ruim 20 landen actief solar producten verkopen.

 + Met 6 vestigingen in Nederland er altijd een vestiging bij u in de buurt zit. 

 + Wij onze kennis graag delen door regelmatig gratis trainingen te geven.

Wist u dat...



Kenniscentrum Dokkum

Kenniscentrum Zwolle

Kenniscentrum Alkmaar

Hoofdkantoor Haarlem

Kenniscentrum Kootwijkerbroek

Kenniscentrum Roosendaal

Kenniscentrum Limburg

Alkmaar
kenniscentrum

Edisonweg 14D
1821 BN Alkmaar 
072 - 799 10 49
alkmaar@solartoday.nl

Roosendaal
kenniscentrum

Argon 28A
4751 XC Oud Gastel
0165 – 32 68 93

roosendaal@solartoday.nl

Zwolle
kenniscentrum

Holsteinstraat 6
8028 RT Zwolle
038 – 201 99 87

zwolle@solartoday.nl

Dokkum
kenniscentrum

Rondweg-West 35
9101 BE Dokkum
0519 – 82 03 00

dokkum@solartoday.nl

Kootwijkerbroek
kenniscentrum

De Spil 2
3774 SE Kootwijkerbroek
0342 – 23 11 00

kootwijkerbroek@solartoday.nl

Wij zijn SolarToday!
Een team vol specialisten met jarenlange ervaring. Een duurzame partner met altijd een ruime 

voorraad materialen en snelle levertijden. Dat is SolarToday! Met vestigingen door het hele land  

is er altijd een specialist bij u in de buurt. Neem contact op met de vestiging bij u in de buurt voor 

meer informatie of om een bestelling te plaatsen.


