Premium Modülü
MADE IN GERMANY

Solar Fabrik

Premium Kalite
“olar Fa rik, Frei urg erkezi de Made i
Ger a y Pre iu Modülleri üreiyor.
“olar Fa rik, A rupa ı e de eyi li gü eş
e erjisi şirketleri de iridir. Foto oltaik odül
ürei i de
yıllık ir geç işe sahipir. Şirket
kültürü ü e sa it öğesi sürdürüle ilirlikir.
Gü lük çalış a ızda kalı ı yüksek gelir geire
Pre iu solar çözü leri ul a uğraşısı a
odakla ılır. Çü kü
odülleri
ürei i de
kaliteye üyük ir ö e erilir.
“olar Fa rik: Pre iu Kalite
Made i Ger a y .

Sosyal Sorumluluk
Yapığı ız her şeyi i a dığı ız
içi e çe re adı a yapıyoruz.
Chrisia Lai a her, Ge el Müdür
e Şirket “ahi i

“olar Fa rik, Frei urg: E
oder , ta oto aik
Modül ürei hatları da iri

Ürünler
“olar Fa rik ürü leri, uzu yılları de eyi i i,
ye i güdüleri e ye ilikçi geliş eleri te sil eder.
E yüksek kârlılık e e iyi gelirleri gara isidir.
Bileşe leri öze le seçil esi, uzu süreli
testler e sürekli kalite gü e esi sayesi de
“olar Fa rik, Pre iu Modülleri i olağa dışı
kalitesi i gara iler. Bu şekilde üşterileri e,
pazarda eşsiz ola
yıllık ürü gara isi su ar.
A rupa ge eli de e
oder
odül ürei
hatları da
iri
olarak,
Al a ya daki
erkezi de odül ürei i i de a eir e
göre i i yeri e geiriyor.

Kalite
Pre iu Kalite sayesi de e yüksek gelir
gara isi. Ürei
haı ge eli de dikkatli
ko troller, odülleri izi değiş eye yüksek
kalitesi i e uzu ö rü ü gara iliyor.

Ürü leri izi
sürekli
gelişiril esi i
ya ı da e u
üşteriler izi içi e
yüksek ö eliğe sahipir. Yüksek kaliteyi,
eredeyse ta a ı A rupa da üreile kaliteli
ileşe leri iz sağlıyor.
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