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2-in-1
garantie van
15 jaar

Standaard
AFCI
(vlamboogdetectie)

Het sterkste merk in Nederland dat gaat voor
“De beste verhouding van prijs / kwaliteit naar vermogen”
Nu ook beschikbaar: Canadian Solar omvormers met 15 jaar garantie!
+

Mogelijkheid tot 15 jaar overall garantie, ook op panelen

+

Canadian Solar voor complete DC zijde

+

Beste prijzen voor commerciële projecten

+

Professioneel Nederlandstalig monitoringsportaal

+

SolarToday service na installatie in heel Nederland

+

Vanuit voorraad leveren wij de volgende omvormers: 25k | 30k | 33k | 36k | 40k | 100k | 110k

2-in-1 garantie van 15 jaar!
Al jaren bieden wij de hoogste kwaliteit zonnepanelen van Canadian Solar aan. Vanaf nu is
het ook mogelijk omvormers van Canadian Solar te bestellen. Kies je voor 15 jaar garantie
op de omvormers? Dan krijg je automatisch ook 15 jaar garantie op zonnepanelen van
Canadian Solar. Een unieke 2-in-1 garantie voor onze klanten!

De beste Canadian Solar panelen voor commeriële toepassingen
NIEUW

Canadian Solar
zoekt hiermee de
uiterste grens op voor
handzaam en hoog
vermogen

HiKu 370/375

HiKu N 410/415

HiMax 445/450

BiHiKu 450

HiKu Mono

HiKu N

HiMax Mono

BiHiKu glass/glass

Standaard formaat

Perfect voor zowel platte- als

Bereik lagere BOS-kosten

Beste garanties

Gebruiksvriendelijk
21,1 kilo en 1765*1048*40

schuine daken
22,5 kilo en 1940*1048*35

Standaard met alu frame
24,9 kilo en 2108*1048*40

Hoogste vermogen
28,4 kilo en 2132*1048*30

Servicedienst voor installateurs
Met onze unieke gespecialiseerde servicedienst staan wij voor installateurs klaar door heel Nederland! Heb je een vraag
of garantie issue? Diverse mogelijkheden op het gebied van garantie- en servicevoorwaarden zorgen voor een volledige
ontzorging. Op elk van onze vestigingen staat een team van specialisten met jarenlange ervaring voor je klaar. We zijn
daarom niet alleen leverancier, maar ook een persoonlijk kenniscentrum.

Waarom Canadian Solar?
+ Hoogste frame kwaliteit, betrouwbaar rechte panelen die niet afwijken
+ Perfecte verpakking, werk met gemak op uw projecten
+ Sterk merk, helpt uw projecten naar binnen te halen
+ TOP 5 fabrikant met capaciteit voor innovaties
+ Commercieel sterk, beste prijs & kwaliteit

Bij 15 jaar
productgarantie
ook meteen 15 jaar
productgarantie op
de zonnepanelen!

Kenniscentrum Dokkum

Kenniscentrum Zwolle
Kenniscentrum Haarlem
Kenniscentrum Kootwijkerbroek

Kenniscentrum Roosendaal

Kenniscentrum Roermond

Dé solar groothandel
voor installateurs

+ Groot in voorraad
+ Vestigingen dichtbij
+ Advies op maat

Haarlem

Zwolle

Dokkum

Kootwijkerbroek
kenniscentrum

kenniscentrum

Hendrik Figeeweg 1R
2031 BJ Haarlem

Holsteinstraat 6
8028 RT Zwolle
038 – 201 99 87

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

De Spil 2
3774 SE Kootwijkerbroek
0342 – 23 11 00

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

haarlem@solartoday.nl

zwolle@solartoday.nl

dokkum@solartoday.nl

kootwijkerbroek@solartoday.nl

roosendaal@solartoday.nl

hoofdkantoor

kenniscentrum

kenniscentrum

Roosendaal

