


Astronergy to jeden z największych światowych producentów modułów Tier 1. Firma 
należy do globalnej grupy Chint – jednej z największych firm technologicznych w Azji. 
Astronergy to stabilna i pewna marka oferująca najnowsze technologie i doskonałą jakość 
w przystępnej cenie. Energynat Trade - spółka z grupy Energynat, to największy dystrybutor 
produktów Astronergy w Europie Środkowo-Wschodniej.

SunPower posiada ponad 30 lat doświadczenia. Firma produkuje najwydajniejsze ogniwa 
słoneczne na świecie i posiada światowy rekord najwyższej sprawności panelu 
fotowoltaicznego. Dzięki zastosowaniu technologii Maxeon i Performance ogniwa 
SunPower są odporne nawet na bardzo trudne warunki atmosferyczne, w tym pył i grad. 
Ogniwa SunPower są stosowane m.in. przez NASA. Firma oferuje aż 25-letnią gwarancję 
produktową oraz 40-letnią na żywotność swoich produktów. 

Jinko Solar Co., Ltd. to innowacyjna firma fotowoltaiczna na świecie. Została założona w 
2006 roku w Szanghaju, Chiny i obecnie zatrudnia około 14 tysięcy pracowników. Firma 
dostarcza produkty, rozwiązania i technologie solarne dla elektrowni naziemnych, klientów 
komercyjnych i cywilnych w 160 krajach. JinkoSolar posiada zintegrowane pionowo moce 
produkcyjne. JinkoSolar ma 9 globalnych baz produkcyjnych na całym świecie, 22 centra 
logistyczne oraz 35 punktów serwisowych. Producent skupia się na zapewnieniu 
kompleksowego rozwiązania dla czystej energii, która ma się stać punktem odniesienia w 
brbranży. Wartości najważniejsze dla firmy to innowacyjność, ciągły rozwój technologii, 
zorientowanie na klienta oraz współtwórcę.

SOFARSOLAR to jedna z najpopularniejszych marek inwerterów (falowników) 
instalowanych obecnie w Polsce. Firma oferuje pełen zakres inwerterów solarnych dla 
instalacji domowych i komercyjnych., w tym falowniki sieciowe, wyspowe oraz hybrydowe 
o mocy od 1 do 225 kW, a także urządzenia do magazynowania energii z instalacji PV. 
SOFARSOLAR oferuje aż 12-letnią gwarancję i polski serwis.

SolarEdge to światowy lider w dziedzinie inteligentnych technologii energetycznych. 
Wykorzystując globalne doświadczenia inżynieryjne i nieustannie koncentrując się na 
innowacjach, marka tworzy inteligentne produkty i rozwiązania energetyczne, które 
polepszają jakość i osiągi produkowanych urządzeń PV. Inwertery SolarEdge to wyższe 
uzyski, najwyższe bezpieczeństwo dzięki funkcji SafeDC, niezawodny sprzęt, najdłuższa 
gwarancja na rynku (12-letnia na inwerter oraz 25- letnia na optymalizatory) oraz lokalny 
serwis.

Van der Valk to holenderski producent konstrukcji montażowych z ponad 50-letnim 
doświadczeniem w produkcji stalowych i aluminiowych konstrukcji. Od lat Van der Valk 
koncentruje się na opracowywaniu i produkcji systemów montażu instalacji 
fotowoltaicznych na dachach oraz powierzchniach specjalnych. Van der Valk to 
najnowocześniejszy park maszynowy i 20 000 m2 hal produkcyjnych. Perfekcyjnie 
dopracowane produkty, testowane w tunelach aerodynamicznych, szybki montaż i min. 10 
lat gwarancji.
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