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Bolaget grundas.

Förvärvas in i
Addtech-koncernen.

Blir ett helägt dotterbolag
till E.ON Energilösningar.

Rikstäckande solenergigrossist
Solar Supply är en av de ledande aktörerna på den svenska
marknaden för komponenter för solenergisystem.
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Som helägt dotterbolag till E.ON Energilösningar AB erbjuder vi både prisvärda
helhetslösningar och enskilda komponenter
inom solenergisystem, E-mobility och energilagring genom vår egen effektiva distribu-

tionskanal. Men eftersom vi tar ansvar hela
vägen, från produktion till färdigt system,
erbjuder vi också teknisk service och
support, projekteringshjälp och utbildning.

2019

2020

2021

Utses till ett av Sveriges
Superföretag.

Nya lokaler i gamla stationshuset
i Karlshamn på Meyers plan, säljkontor i
Stockholm, Jönköping & Malmö.

Solcellslösningar

Pålitliga och säkra lösningar för dina solcellsprojekt
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Solar Supply kan erbjuda

Komplett
produktsortiment

Service & Support

Lager & Logistik

Mervärdestjänster
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Leverantör att lita på
Solar Supply är mer än vad standardbegreppet för en leverantör
innebär. Vi ser både dig som kund och våra leverantörer mer
som partners. Partnerskapet innebär att vi utvecklas och växer
tillsammans. Det gemensamma målet är att underlätta ditt arbete
genom bästa tänkbara produkter, ge ditt företag bättre lönsamhet
och göra dina kunder mer nöjda.
Komplett produktsortiment

För dig innebär vårt ansvar för sortiment
och produkter att du kan erbjuda den optimala lösningen för varje kund och projekt
genom ett komplett produktsortiment. Vi
har allt du behöver inom solceller, energilagring och laddboxar från den lilla villan till
den stora solcellsparken.

Service hela vägen

Vi ger dig support så att du alltid kan
genomföra uppdraget enligt offert till din
kund. När du behöver det hjälper vi dig
dessutom med allt från dimensionering till
hjälp under driftsättning.

Lager och logistik

Solar Supply har huvudkontor i Karlshamn
och där finns också vårt lager. Därifrån distribuerar vi snabbt och kostnadseffektivt de
produkter du behöver – var du än befinner
dig i landet.

Mervärdestjänster genom E.ON

Genom att Solar Supply har E.ON som ägare
kan vi alltid erbjuda dig som materialkund
flera unika tjänster. Genom våra avtal kan
du exempelvis erbjuda dina slutkunder
visualiseringsverktyg, finansiering och fördelaktiga elavtal. Det är en styrka för dig som
leverantör.
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Rätt lösning för varje kund
Solar Supply strävar efter att alltid erbjuda
rätt lösning och att alltid ge lite mer. Våra
partnerskap bygger på långsiktiga relationer. Det innebär att du får den hjälp du
behöver när det gäller att välja rätt produkter utifrån projektens specifika behov.

Erfarenhet och innovation

Solar Supply strävar ständigt efter att ligga i
framkant när det gäller produkter, lösningar
och tjänster. Vår gedigna branscherfarenhet
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står till din tjänst och vid mer omfattande
projekt erbjuder vi också stöd med bland
annat projektering. Vi finns helt enkelt vid
din sida när du behöver oss.

Effektivitet
genom digital
kundplattform
Solar Supplys digitala kundplattform är ett unikt utformat
verktyg som hjälper till att
effektivisera dina affärer – och att
sköta dem på tider som passar dig.
Arbete på dina villkor

Några av framgångsnycklarna för att lyckas på
marknaden är snabbhet, effektivitet och digitalisering. Solar Supply erbjuder dig som vår partner en digital kundplattform där du när som
helst på dygnet kan projektera din anläggning,
skicka ut offert till din kund och beställa material direkt från oss – allt på samma ställe.
En unikt utformad Solkonfigurator med inbyggda designregler och hållfasthetskrav underlättar
och säkerställer projekteringen från start och
underlättar beräkningen av material och pris.
Kundplattformen ger dig samtidigt möjligheten
att beställa offerter från våra säljare, ladda ner
manualer och produktblad och lägga allt i ett
ärendehanteringssystem. Därmed finns din
information samlad i ett och samma verktyg; du
sparar dyrbar tid och kan fokusera på din affär.

Clever mounting solutions and safety for your roof
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Våra leverantörer av solcellspaneler
Solar Supply ställer mycket höga krav vid valet av leverantörer
av solcellspaneler. Vi baserar våra val av leverantörer utifrån
långsiktiga relationer, kvalitet och hållbarhet.
Långsiktiga relationer

Vår huvudleverantör är företaget JA Solar,
en ”Tier 1”-leverantör som vi samarbetat
med under alla de år som Solar Supply
funnits. Vår långa och personliga relation
säkerställer att vi alltid är en prioriterad
grossist i fråga om löpande leveranser och
tillgång till nya modeller och produkter.
Skulle det mot förmodan krävas en reklamation så kan du som kund känna dig trygg i
att denna hanteras smidigt och effektivt.

Topptestad kvalitet

JA Solar var först med att få en solcellspanel
accepterad enligt svenska Byggvarubedömningen utifrån innehåll och livscykelkriterier. Företaget är även ISO 9001- och ISO 14001- samt
ISO 45001- certifierade och är kvalitetsmässigt
en premiumpanel att lita på under hela anläggningens livslängd. De tar även ett socialt ansvar
genom exempelvis olika skolprojekt.

Vi har även alternativa premiumpaneler
med unika egenskaper i vårt sortiment
– exempelvis REC som erbjuder produktgaranti i hela 25 år. En ytterligare partner
är tillverkaren Sonnenstromfabrik som
erbjuder europeiska paneler med mycket
lågt koldioxidavtryck, certifierat av franska
certifieringsorganet Certisolis som gör
tredjepartsgranskningar av koldioxidavtryck.

Hållbarhet

Solar Supply arbetar proaktivt för att säkerställa hållbarhet i produktionen av våra
solceller. Vi gör regelbundna auditeringar
genom platsbesök i fabrik, i vissa fall även
hos våra leverantörers leverantörer. Våra
partners har även undertecknat E.ON-koncernens code of conduct, vilken finns tillgänglig på EON:s hemsida.

CO2-granskad
Made in Germany

60 % mer avkastning
vid 40 års bruk

Säkerhetstestad för
extrema förhållanden.
Maximal fukt
tålighe
fukttålighet

CO2-granskad
Snölastskydd
Made in Germany
som tillval
Avancerat hageltest
60Maximal
% mer avkastning
tålighet mot
vid 40
års bruk
mikroskopiska
cellbristningar,
hotspots och snigelspår
(testat på 825kg/m2)
Säkerhetstestad för
extrema förhållanden.
Maximal fukt tålighe

CS Wismar GmbH
An der Westtangente 1 | 23966 Wismar
sales@sonnenstromfabrik.com | www.sonnenstromfabrik.com

CS-Wismar_GlassGlass_Printanzeige_186x135_201120_RZ2.indd 1

Snölastskydd
som tillval
Avancerat hageltest

20.11.20 14:32
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Harvest the Sunshine
Premium Cells, Premium Modules

Solar Farm/Utility Scale

Commercial Rooftop

Our advantages:

1. Leading edge-technology.
Mono PERC PV Modules
2. Half cell design for lower resistance a
nd higher power
3. Multibusbar technology (9BB/11BB),
short current path, lower CTM loss,
circular ribbon reducing shading area

JAM60S20
365-390 MR

JAM60S21
355-375 MR

Residential Rooftop

4. In house cell to module manufacturing
process
5. Monofacial & Bifacial Modules
6. Black Series
7. Customize Products for different Projects
Read more at www.jasolar.com

JAM66S30
480-505 MR

JAM72S20
445-470 MR

JAM72S30
525-550 MR
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Växelriktare
– hjärtat i solcellsanläggningen
Växelriktaren omvandlar den likström (DC)
som skapats i solcellspanelerna till växelström (AC) som kan användas i fastigheten.
Det finns tre olika typer av växelriktare, var
och en med specifika fördelar och förutsättningar. Eftersom den enskilda solcellsanläggningen bör avgöra valet av lösning
hjälper vi dig med analys för det optimala
resultatet.

Hjälp att välja rätt

Känner du dig osäker i valet av växelriktare finns vi alltid till din hjälp. Genom
lokal kompetens och support på samtliga
produkter ger vi dig trygghet i valet, med
support i samband med installationen och
under garantitiden.

Konkurrenskraftiga priser

Solar Supply erbjuder växelriktare från
världens ledande tillverkare – och vi gör det
till priser som tål jämförelse. De leverantörer vi valt att samarbeta med är Fronius,
Solar Edge, Growatt, Fimer samt Ferroamp,
utifrån kvalitet och säkerhet.
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Lagring och laddboxar för alla behov
Behovet av mer elektricitet växer. Genom att lagra överskottet av
energi från en solcellsanläggning kan din kund spara pengar genom
lägre elkostnader, effektivisering och kapade effekttoppar. Inom de
närmsta åren kommer alla hushåll och företag dessutom att vara i
behov av laddboxar för att ladda sina elbilar.
Energilagring utifrån
kundens önskemål

Varje kund har möjlighet att välja en lagringslösning som motsvarar önskemålen
och behoven att lagra överskottsenergi.
Solar Supply erbjuder olika lagringslösningar utifrån dessa unika behov och funktionaliteter. Det innebär att du kan leverera allt
från relativt enkel in- och utlagring till effektiva systemlösningar med effektkapning till
frekvenshandel för exempelvis företag med
plats för större batterilösningar.
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Laddboxar för varje kund

Solar Supply erbjuder ett väl utvalt sortiment av laddboxar som kan anpassas till
varje kunds behov genom smarta boxar
och en bra digital lösning. De boxar vi valt
att arbeta med är också enkla att ladda och
smidiga att installera och byta ut. Laddboxarna behöver vara intelligenta och flexibla
för att möta laddningsbehovet samt fastighetens specifika förutsättningar. Den måste
även vara anpassad för vårt nordiska klimat.
Våra laddboxar erbjuder även system för
flexibla debiteringslösningar för exempelvis
mindre företag och bostadsrättsföreningar.

Avtalat broschyrinnehåll

DC-optimering
ger dig mer
Ett genombrott inom solenergiteknologi
SolarEdges DC-optimerade växelriktarlösning revolutionerade solenergibranschen genom att
erbjuda ett bättre sätt att producera och hantera energin i ett solenergisystem.
Global leverantör #1 för solenergiväxelriktare
Installationer i mer än 130 länder världen över och fler än 1,9 miljoner övervakade system
Finansiellt stabilt företag listat på NASDAQ (SEDG) med Tier 1-tillverkning
Kontakta Solar Supply för att boka en utbildning med SolarEdge Sverige
* Källa: IHS PV inverter Market Tracker 4th Quarter 2020 - baserat på intäkter
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Komplett sortiment av
montagelösningar
Vårt nordiska klimat ställer särskilt höga krav på montagesystem
som klarar alla väder och tunga snölaster. Vi hjälper till med rätt
design för maximal trygghet.
För alla tak
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Solar Supply har ett komplett sortiment för
montage av solceller på platta tak, lutande
tak, integrerade och carportlösningar. Vad
du än behöver så finns det hos oss och är
självklart testat och certifierat. Det innebär
att varje montagekomponent uppfyller alla
de lagar, regler som finns samt våra högt
ställda krav.

Även när det gäller montagelösningar är
kvalitet, innovation och långa relationer
viktigt. Idag samarbetar vi med Renusol,
ESDEC och Soltop.

Avtalat broschyrinnehåll

Smidig finansiering när
du installerar solceller
Genom att installera solceller påverkar du både bolagets elkostnader och gör
en värdefull insats för miljön.
I samarbete med Solar Supply och E.ON erbjuder vi solcellsfinansiering för alla typer
av kunder. Solcellsfinansiering är fördelaktigt genom att kostnaden fördelas över tid
och att ditt företag slipper binda kapital.
För offert och rådgivning kontakta Solar Supply.
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Solcellslösningar på marken
Har du en kund som önskar sätta solceller på mark istället för tak
får du självklart den hjälp du behöver från Solar Supply.
Vi har gedigen kompetens och erfarenhet
av att designa och bygga solcellslösningar
även på marken – med produkter från
utvalda leverantörer och till konkurrenskraftiga priser.

Det innebär att du alltid kan erbjuda din
kund den bästa lösningen och att både
kunden och du kan känna er trygga med
allt, från materialval till konstruktion.

PV STRUCTURES

ALL SOLUTIONS
EXPERIENCE

IN SWEDEN!
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Solparkering – skydd & grön el
i kombination ...
bluetopsolar.com

Solar Supply & EON partners

(+34) 692 113 949
W W W. P R A X I A E N E R GY. C O M

De viktiga
detaljerna
Tillbehören är de viktiga
detaljerna och även där har
vi samma kvalitetskrav som i
allt annat. Vad du än behöver
för att göra installationen
komplett så har vi det. Enklast beställer du tillbehören
i din ordinarie leverans eller
som komplement via den
digitala kundplattformen.

DIN LEVERANTÖR AV SOLMONTAGESYSTEM
20 ÅRS
garanti

PLATTA TAK
FlatFix Wave
FlatFix Fusion

LUTANDE TAK
ClickFit EVO Plåttak
ClickFit EVO Tegeltak
ClickFit EVO Korrugerat tak
SNABBT | TILLFÖRLITLIGT | INNOVATIVT
WWW.ESDEC.COM

FÖRDELARNA ÄR MÅNGA HOS ESDEC
Vill du ha solcellspaneler på taket? Du kanske inte har funderat på det, men systemet som används för att
montera panelerna är otroligt viktigt. Ett bra montagesystem är stadigt, förhindrar skador och läckage och håller
i minst 20 år. montagesystemen från Esdec är pålitliga och beständiga mot extrema väderförhållanden.
Vi ger din installatör 20 års garanti. Alla system har snygg, stram finish.
Snygg finish | Lätt och stadigt | Förhindrar läckage | Tål storm, snö, eld, regn och blåst | 20 års garanti

WWW.ESDEC.COM
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Solar Supply Sweden AB
Meyers plan 5, SE-374 33 Karlshamn,
Telefon: +46 (0) 10 228 63 00
info@solarsupply.se
solarsupply.se

