FREMTIDENS
ENERGIPRODUCERENDE FACADE
SolarLabs facadepaneler er en arkitektonisk, æstetisk attraktivt facadebeklædning, som fremstilles og leveres skræddersyet i dimensioner, form og farver spestemet er velegnet som regnskærm både på nybyggeri, og som ny yderklædning
-

kabler til en inverter, (det kan være en central inverter eller mikro invertere der
-

rimelige indstråling fra solen, kan beklædes med panelplader med integrerede

SOLCELLEFACADE - NYBYG:
Facaden som SolarLab har udviklet og produceret, tilbyder bygherre
sammen med sine rådgivere muligheder for selv at bestemme farve og
størrelse – da modulerne produceres specielt til det enkelte projekt, i
facadeprodukt muligheden for, sammen med arkitekt og andre rådgivere
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KVALITET FANGER SOLENS ENERGI
-

SOMMERFUGLEFFEKT
Solcellefacadens farve er ikke
en pigmentbaseret farve, men en
strukturel farve hvor farven opstår
som resultatet af lysets brydning
som Morpho-sommerfuglens blå
vingefarve ikke skyldes et farvepigment, men derimod periodiske
set også farven fra en lagtykkelse

OM PRODUKTIONEN
SolarLab producerer facadepanelerne i Europa, i en hyper moderne proog veluddannede produktionsmedarbejdere sikrer med stolthed at hvert
eneste panel som forlader fabrikken er testet og har den kvalitet vi har
-
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FACADENS BIDRAG TIL ET
BÆREDYGTIGT BYGGERI
18 m2

2

2-belast-

-
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NYUDVIKLET - AFPRØVET OG GENNEMTESTET
Facadesystemet har gennemgået udmattelsestests af alle komponenter
muligt, og med en rimelig sikkerhedsfaktor, det miljø og de driftsforhold
som solcelleanlægget på en façade i Skandinavien kan tænkes udsat for
og -4 (Eurocodes for vind- og snelast samt tilhørende nationale annekser), og dertil tillagt en vurdering af andre ekstreme klimatiske og driftsmæssige forhold som kan tænkes at ville kunne nedbryde facadepaneler
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NYT LIV TIL GAMLE FACADER
– DET BETALER SIG
Pris og tilbagebetalingstid

Bæredygtigt nybyggeri sender den
kommercielle værdi i vejret, og der
er endnu større gevinster at hente på
investering i bæredygtig renovering af
eksisterende byggeri.

-

Nogle mener at bæredygtighed er for
dyrt og i øvrigt uforeneligt med en
kommerciel succes, men virkeligheden er en anden. Den første regning
kan være højere, men erfaringer viser
at det over tid giver større afkast,
hvis man investerer bæredygtigt. Det
koster faktisk penge at lade være.

-
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