
Din lokala installatör av 
solvärme och solel
– för lägre elräkningar 
och bättre miljö.

Solenergi gör dig friSolenergi gör dig fri
Baltic Suntech AB  Ullstorp 1343, 273 94 Tomelilla, 

tel 073 - 808 21 61  www.balticsuntech.se

Solenergi är gratis och flödar året runt, även på 
vintern! Solpaneler är därför ett effektivt och miljö-
vänligt sätt att göra dig fri från dyra elräkningar. 
Sänk dina elkostnader med solpaneler från Baltic 
Suntech, din lokala installatör av solvärme och solel. 

Vill du:
− Producera egen el och varmvatten?
− Säkra dig mot framtida elprishöjningar?
− Bidra till en bättre värld för kommande generationer?
− Investera dina pengar i något som ger en säker 

avkastning?
− Bidra till omställningen av energisystemet?
− Höja värdet på din fastighet?

Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Våra solpaneler och tillbehör 
Moduler från Winaico

− 12 års produktgaranti
− 25 års effektgaranti
− Finns i helsvart eller aluminium

Växelriktare från Fronius, Kostal eller SolarEdge
Monteringssystem från Schletter eller Remor, för plåt, 
tegel eller korrugerad eternit

Optimera din anläggning med SolarEdge
− Upp till 25% mer energi
− Eliminerar problem med skuggning
− Gör anläggningen säker vid installation, service eller i 

tillfälle av brand
− Gör att du kan följa din anläggning på panelnivå på din 

dator, iPad eller smartphone

Vi installerar även solvärme!
Med en solvärmeanläggning kan du som eldar med fast-
bränsle (pellets eller ved) ta ledigt från allt som har med 
eldningen att göra under sommaren medan solen tar hand 
om varmvattenuppvärmningen. Det är dessutom under 
sommaren som pannan går med sämst verkningsgrad, och 
släpper ut mest skadliga ämnen. En dubbel vinst alltså, både 
för dig och miljön!

Därför ska du välja Baltic Suntech:
• Vi är utbildade solenergitekniker 
 med studier i Sverige och Österrike
• Vi använder endast kvalitetsprodukter 
 med marknadens vassaste garantier
• Vi monterar anläggningarna själva, 
 istället för att använda inhyrda montörer
• Vi finns nära er även i framtiden 
 om något skulle behöva åtgärdas
• Med våra solcellsanläggningar 

följer en allriskförsäkring på två år, 
 som kan förlängas till 10 år
• Vi erbjuder solcellslån 
 genom JAK-banken.

Kontakta oss redan idag 
för e� kostnads�i� möte!
Ring på 073-808 2161
Maila till info@balticsuntech.se
Läs mer på www.balticsuntech.se
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