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JE EIGEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM 

GLAS-GLAS OF GLAS-FOLIE? 
MONOKRISTALLIJN OF POLYKRISTALLIJN?
In principe bestaan er op dit moment twee 
verschillende typen zonnepanelen. Het traditionele 
glas-folie zonnepaneel, met een plastic achterzijde. 
En de nieuwe generatie glas-glas zonnepaneel met 
een volledig ondoordringbaar glazen achterzijde. 
Een achterzijde van glas is niet alleen stabieler, 
maar ook duurzamer. Zonnepanelen met een plastic 
achterzijde laten namelijk makkelijker vuil en vocht 
door. Hierdoor wordt het vermogen elk jaar lager en 
het rendement, in de loop der tijd, een stuk minder 
en de kans op delaminatie groter. Daarentegen is de 
degradatie van glas-glas zonnepanelen nihil en de 
opbrengst vele malen hoger.

  In deze video leggen we het nog eens 
  simpel uit: Solarwatt.nl/simpel

DE VOORDELEN VAN GLAS-GLAS
 ⨾Gegarandeerd gem. 5% meer opbrengst per jaar;
 ⨾Als beste getest door o.a. 

      het Duitse Stiftung Warentest *;
 ⨾Grote belastbaarheid voor invloeden 

       van buitenaf;
 ⨾Grote resistentie tegen weersinvloeden;
 ⨾Voortreffelijke brandveiligheid;
 ⨾30 jaar garantie op het product;
 ⨾30 jaar lineaire opbrengstgarantie;
 ⨾100% bescherming tegen 

       prestatievermindering (PID SAFE);
 ⨾Hogere opbrengst vanwege betere 

       koeling van de cellen en het glas;
 ⨾Top Brand PV door EuPD Research.

Een zonne-energiesysteem aanschaffen kan best 
lastig zijn. Vanwege de vele zaken waarmee je 
rekening moet houden is het bijna onmogelijk om 
kwaliteit goed en objectief te beoordelen. Juist 
daarom hebben wij een gratis e-book samengesteld 
met slimme tips & trucs voor de aanschaf van een 
zonne-energiesysteem.

Download het e-book gratis 
van onze website: 
Solarwatt.nl/tips

OVER SOLARWATT
SOLARWATT produceert al meer dan twintig jaar 
hoogwaardige zonnepanelen en is een leidende  
speler op de Europese markt. SOLARWATT is voor 
negentig procent in handen van Stefan Quant, 
tevens grootaandeelhouder van BMW. Middels een 
hechte samenwerking met BMW heeft SOLARWATT 
één van de meest geautomatiseerde en innovatieve 
fabrieken ter wereld. De volledige productie wordt 
uitgevoerd door slimme robots die zorgen voor een 
constante productie van hoogwaardige kwaliteit. 

Alle onderdelen van het zonne-energiesysteem zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd. Want alleen een 
goed gecombineerd zonne-energiesysteem levert 
het hoogste rendement!

* Volgens een rapport van de Duitse Stiftung Warentest worden 
   de zonnepanelen van SOLARWATT als beste beoordeeld in een 
   studie van het onafhankelijke EU-project CLEAR.



UITMUNTENDE PRODUCTKWALITEIT
EN DE MEEST BETROUWBARE EN HELDERE

GARANTIE VOORWAARDEN

MOCHT ER TOCH WAT GEBEUREN?
GEEN PROBLEEM!

Redelijke en 
gebruikelijke transport-
kosten worden vergoed

30 jaar volledige garantie
voor de hoogste 

opbrengst
(lineair 98-87%)

Redelijke en 
gebruikelijke kosten m.b.t. 
installatie, demontage of 

herinstallatie worden 
volledig vergoed

Betrouwbare en 
persoonlijke service

Al 25 jaar financieel sterk 
gefundeerd

Gevestigd in Duitsland, 
Europa



Van productie tot 30 jaar na installatie op je dak.
Glas-glas zonnepanelen van SOLARWATT zijn extreem duurzaam.

Fabricage in 
Duitsland

Eerste transport
vanuit de fabriek Opslag in Nederland

Tweede transport 
naar je dak

Montage en 
installatie op je dak

30 jaar lang 
weersinvloeden

In tegenstelling tot traditionele glas-folie zonnepanelen 
zijn glas-glas zonnepanelen vele malen sterker.

Bij iedere stap in de levensloop van het zonnepaneel 
ontstaan er bij glas-folie zonnepanelen veel sneller microcracks.

Niet bij glas-glas zonnepanelen van SOLARWATT. 
Daarom geeft alleen SOLARWATT 30 jaar volledige dekking.

De levensloop van het zonnepaneel
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