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Numera finns det sol-
paneler med olika färg 
så en installation kan bli 
mycket snyggare än 
tidigare. Det finns 2 huvudmodeller av denna typ 
med samma design som vanliga solpaneler. 

Utöver detta då 
finns det även 
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så kallade BIPV element som 
då är glaselement för att byg-

ga hus men de fungerar även som en sol-
panel. Här har såväl tak / vägg som sol-
panel i samma byggbit. Detta datablad 

visar mest lite bilder som smakprov. Det 
finns så många modeler att vi måste hantera dessa lite som en unik förfrågan i varje fall.
Kristallina paneler med standardmåttet 
ca 1000x1600 mm med aluminiumram. 
Dessa finns i olika färger och monteras 

som vanliga solpaneler men smälter då in i 
miljön på ett bättre sätt.
Färgerna ovan är de standardfärger som finns. 
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Panelerna ger ca 10% mindre 
effekts än vanliga paneler och 
kostar betydligt mer men vi offe-
rerar gärna ett paketpris för ert 
behov. Standard inverterar och 
elektronik passar direkt. Effekten 
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ca 245-260W per panel.
Tunnfilms paneler har bättre egenskaper i solfattiga Sverige men kräver lite mer yta. Även här har 
vi paneler som har olika färg sättning och kanske har en lugn och mjuk anpassning till omgivnin-
gen. Panelerna finns i flera färger samt i nyanser av grått som då har 20% genomsläpplighet. De 
finns som inramade paneler eller ramlösa paneler / skivor i lamellglas. Dessa är starka och robusta 
och dämpar även ljud bra.
Panelerna kan ersätta solskyddsfilm och finns även som glas kasetter med isolerande luftspalt

Byggnads integrerade solpaneler så kallade BIPV element finns i massor av olika stil och format 
så vi visar en due bilder på dessa. En arkitekt kan lätt skapa en intressant design med dessa pan-
eler. Förutom en hållbar modern glassvägg så får man även elektricitet ur väggen på samma gång.
Flexibla solpaneler för montage på oplana ytor

Kromatix paneler har ett speciellt genomfärgat glasfilter och medger andra nyanser och effekter. 
De kan i princip sättas på nästan vilken panel som helst. 
Passar bra vid nybyggnation mm.
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