Sunstyle

SOLCELLETAKSTEIN
PRODUSER SOLSTRØM PÅ EGET TAK

Hva får du?

Et luksuriøst tak som produserer fornybar energi!
Hvorfor Sunstyle?

Soltaket er bærekraftig, smart og tåler ekstreme
værforhold. Med rekordlang levetid på steinen
trenger du aldri å bytte tak igjen!
Hvem passer dette for?

Soltak passer for deg som skal legge nytt tak eller
bygger nytt hus.
Hva er regnestykket?

Tar du strømverdien i betraktning betaler taket
for seg selv. Velkommen til fremtiden!

www.otovo.no

FREMTIDENS TAK

FREMTIDENS TAK
Elegant, smart, solid og bærekraftig.

Vi leverer nå Sunstyle solcelletak som erstatter
tradisjonell takstein. Dette anbefales for deg som
skal bytte tak eller for deg som bygger nytt hus.
I tillegg til å produsere ren energi overtar solcelletaksteinen alle funksjonene
til en takflate, med tanke på tetthet, kvalitet samt holdbarhet de neste 50+
årene.
Det elegante utseendet føyer seg naturlig inn i ethvert taklandskap.
Soltaket er bygget for å tåle snølast og tøffe forhold som i Alpene, og
tåler fint temperaturer mellom mellom -40 og 85°C, som passer bra her i
Skandinavia. Er det én ting som har vært etterspurt så er det solceller som
ser ut som vanlige takstein. Otovo gjør det nå mulig å få dette i Norge!
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DESIGN
Soltaket består i hovedsak av kvadratiske
solcellepaneler som legges som skifer direkte
på en passende underkonstruksjon
på takfundamentet.
Passive takstein med tilsvarende utseende beskjæres i ytterkanter og rundt
piper. Passive takstein kan også legges på takflater som som ikke egner seg
like bra for solstrøm, for eksempel nordvendte takflater.
Taksteinene leveres i følgende farge:

Blank sort

Reserveres i dag på www.otovo.no

PROSESS OG PRIS

PROSESS OG PRIS
Registrer din adresse på www.otovo.no. En av Otovos tekniske konsulenter vil ta kontakt
med deg for en gjennomgang av dine behov og ditt tak. Prosjektet prises, og Otovo vil
deretter finne den beste installatøren i ditt område, - etter en detaljprosjektering er du
når klar for å få ditt solcelletak montert.

Prisen for ditt solcelletak forutsetter at taket for øvrig er i normal god stand.

Dette kan Otovo levere:
+

Klargjøring, rigging og montering av stillas

+

Ved behov erstattes det eksisterende taktekket, inkludert lekter og papp

+

Montering av festesløyfer for solcelletaksteinen

+

Legging av solcelletakstein (aktive og passive)

+

Beslag på møne, vindskier, rundt skorsteiner, luftepiper og mot takrenner

+

Elektrofaglige arbeider og driftsetting av solcelleanlegget

Dette er ikke inkludert i leveransen, men kan avtales med din installatør:
-

Utskifting eller montering av takrenner og nedløpsrør, feiestige og snøfangere

-

Skifte av undertak og utbedring av skader på dette eller den øvrige
bygningskonstruksjon er ikke omfattet av prisen
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PRODUSER FORNYBAR ENERGI
PÅ EN ELEGANT MÅTE!
Vi er spesialister på skreddersydde løsninger som
hjelper deg å lage strøm smartere.

TEKNOLOGI

TEKNOLOGI
Sunstyle solcelletak kombinerer det beste fra
solcelleproduksjon, sveitsisk design og kvalitet.
Produktet har blitt utviklet og utprøvd i Sveits i mer enn 10 år. Sollcelletaksteinen
tåler opp til tre ganger så mye som et tradisjonelt solcellepanel og vesentlig
mer enn tradisjonell takstein.
Taket har en såkalt HW4-sertifisering fra den sveitsiske forsikringsbransjen,
som har strammere krav enn det som er bransjenormen for solceller.
Taksteinen har 25 års ytelsesgaranti. Dette betyr at de er garantert å
produsere over 80% av energien de produserte første dag, også etter 25 år.

MÅL			

870x870 mm

TOTALVEKT PER M2		

19,5 kg

Monokrystallinske
			Silisiumceller
		

SOLCELLE-TYPE

155 Wp

		
			(tilsvarer standard blå paneler)
EFFEKT

540 kg/m2 (m/ standard montering)
			1500 kg/m2 (m/ ekstra støtteskinne)
		

TÅLER SNØLAST

165 km/t

VINDHASTIGHET		
			(testet)

90% i 10 år
			80% i 25 år
		

YTELSESGARANTI
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Vi gjør solstrøm enkelt.

En bedre energifremtid

Nøkkelferdig installasjon

Otovo er fremtidens energiselskap. Vi
gjør det enkelt å produsere solstrøm
på eget tak. Vi er størst i Nord-Europa
på solceller til privatpersoner.

Vi regner på lønnsomheten, planlegger
installasjonen din og finner den beste
installatøren i ditt område.

OTOVO AS

Torggata 5, 0181 Oslo

sol@otovo.no

Klikk her for spørsmål og svar

www.otovo.no

