
Wij geloven in de  
kracht van de zon

Daarom halen we er het maximale uit. Elke dag opnieuw –  
al meer dan 40 jaar. Met onze duurzaam geproduceerde  
hoog rendement zonnepanelen gebruikt u ook deze kracht  
en maakt u uw stroom gewoon zelf. Met veel duurzame en 
onbeperkte energie – toekomstbestendig, zonder kolen 
en zonder gas. Voor uw groene en onafhankelijke 
energietoekomst. 



Hoogwaardige afwerking
Lange levensduur
Esthetisch ontwerp

Wij combineren Duitse 
ingenieurskunst met 
Zwitserse perfectie

Onze belofte: Premium kwaliteit. Made in Germany.  
Designed in Switzerland. 

Onze zonnepanelen zijn krachtig, elegant en toekomstgericht.  
Wij ontwikkelen onze zonnecellen en -panelen in Zwitserland  
en produceren ze uitsluitend in Duitsland. Dat is voor ons de 
enige juiste manier om te voldoen aan onze hoge eisen tegenover 
onze klanten, onze medewerkers en het milieu. In onze moderne  
productievestigingen in Duitsland profiteren wij van de jarenlange 
industriële ervaring van onze collega’s. Het resultaat: kwaliteit 
zonder compromissen. Een hoogwaardige afwerking, het gebruik 
van bijzonder duurzame materialen en een elegant design zijn  
voor ons vanzelfsprekend.



Hogere energieopbrengst
Stevigere modules
Langere levensduur

Wij leveren topprestaties 
bij u thuis

Onze belofte: meer energie van uw dak, en dat gedurende  
een aanzienlijk langere periode.

Dankzij de door ons ontwikkelde en gepatenteerde SmartWire 
Heterojunction technologie behalen onze zonnepanelen 
een hogere energieopbrengst per oppervlakte dan modules 
met een standaardtechnologie. Een innovatie die loont:  
U kan rekenen op maximaal 20 % meer opbrengst op hetzelfde 
oppervlak. Ook onder ongunstige lichtomstandigheden. 
Bijvoorbeeld wanneer het bewolkt is. Bovendien zijn onze 
modules bijzonder stevig en duurzaam. Daardoor leveren ze 
gedurende een aanzienlijk langere periode groene energie.



Groene productie
Sociale verantwoordelijkheid
Regionale meerwaarde

Duurzaamheid is voor ons een must 

Onze belofte: met ons werk en onze producten creëren we 
een meerwaarde voor iedereen.

Duurzaam handelen zit in ons DNA. Wij bepalen branchebrede 
normen voor een verantwoorde en grondstofbesparende  
productie van zonnepanelen. Wij gebruiken niet het giftige  
metaal lood en zijn op weg naar een afvalvrije productie met  
als doel het volledig recyclen van onze zonnepanelen. Onze  
fabrieken voorzien we van 100 % hernieuwbare elektriciteit.  
Wij vinden het vooral belangrijk om een bijdrage te leveren  
aan regionale waardecreatie. Daarom werken we bij voorkeur 
samen met lokale, regionale en Europese leveranciers. Dat  
creëert werkplekken en bespaart op transport en CO2-uitstoot.



Uitmuntende service
Gegarandeerde prestaties
Korte transportroutes

Wij staan voor u klaar

Onze belofte: competente, transparante en  
persoonlijke service. Vanaf het begin.

U kunt op ons rekenen. Samen met ons netwerk van ervaren  
installateurs vinden wij altijd de beste oplossing voor uw  
individuele behoeften. Premium Made in Germany betekent 
voor ons ook dat wij onze afspraken nakomen. We houden ons 
woord met betrekking tot onze producten en onze uitstekende 
service. Gespecialiseerde distributeurs en installateurs profiteren 
dus niet alleen van snelle besluitvorming en korte transportroutes, 
wij bieden ook voor al onze modules toonaangevende product - 
en prestatiegaranties van maximaal 30 jaar.



Tientallen jaren ervaring
Innovatief onderzoek
Gepatenteerde technologieën

Wij denken op een nieuwe manier 
over zonne-energie

Onze belofte: innovatieve toptechnologie en unieke  
fotovoltaïsche systemen uit één hand.

Al meer dan 40 jaar bepalen wij belangrijke industrienormen  
en vormen wij de technologische ruggengraat van de sector.  
Het merendeel van de wereldwijd geproduceerde zonne- 
panelen is gebaseerd op technologieën die door Meyer Burger  
zijn ontwikkeld. Onze troef: wij ontwikkelen zelf de machines 
en de techniek waarmee we onze modules produceren. En ze 
worden met een groot aantal patenten beschermd. Zo zorgen 
wij ervoor dat onze innovaties een beslissende bijdrage leveren 
aan de internationale fotovoltaïsche waardeketen en dat de 
knowhow in Europa blijft. Niet alleen wij maar vooral u  
profiteert van deze technologische voorsprong.



Wij leiden fotovoltaïsche energie 
wereldwijd een nieuw tijdperk in

Ons doel is niet alleen om de beste en duurzaamste zonnepanelen 
ter wereld te produceren, maar ook om een echt groen bedrijf te 
zijn en de branche met baanbrekende duurzaamheidsnormen en 
maatstaven te beïnvloeden. Doe mee en creëer samen met ons de 
energiewereld van morgen!


