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Op een blik …

ALUMERO Systematic Solutions

Productvoordelen
Met meer dan 25 jaar ervaring is ALUMERO specialist op het ge-
bied van systeemframetechnologie voor zonnepaneel- en ther-
mische zonne-energiesystemen. Deze onderneming biedt inno-
vatieve oplossingen voor zowel grondgebonden systemen als 
systemen voor platte daken en schuine daken. Meerdere hon-
derden werknemers op vier locaties werken aan een efficiënte 
productplanning en een constante productkwaliteit op het hoog-
ste niveau.

Het degelijke bedrijf met een lange historie, waarvan de hoofd-
vestiging zich in Seeham (Oostenrijk) bevindt, beschikt naast 
productielocaties in Nederland, Polen en Slovenië over een ei-
gen technisch competentiecentrum in Polen. Daar verrichten in-
genieurs, in samenwerking met statica- en analysedeskundigen, 
R&D-werkzaamheden voor de voortdurende optimalisering van 
constructies en de ontwikkeling van nieuwe componenten. Het 
resultaat is onder meer een uitgebreide selectie van componen-
ten en een vermindering van de logistieke kosten door een ge-
optimaliseerde verpakking van voorgemonteerde componenten. 
ALUMERO staat garant voor functioneel design, doeltreffend 
machinegebruik en duurzame oplossingen, bijvoorbeeld door 
het gebruik van hergebruikt secundair aluminium – alles van een 
en dezelfde leverancier en Made in Europe.

Montagegemak
 ● Voorgemonteerde onderdelen voor een snelle 
montage

 ● Grondankers voor grondgebonden systemen 
vervangen dure funderingen

 ● Speciaal ontworpen dakhaak voor overbelasting: 
elke montagerail is compatibel

 ● Eenvoudige verstelmogelijkheden voor aanpassing 
op een groot aantal oppervlakken

Kwaliteitsbeheer
 ● Modern kwaliteitsbeheer volgens 
EN ISO 9001:2015

 ● Vervaardiging van dragende constructies volgens 
EN 1090

 ● Vereiste laskwaliteit volgens EN ISO 3834-2

 ● Productie van montagesystemen voor 
zonnepanelen op schuine daken AS 2.1 volgens 
MCS (Multiple Chemical Sensitivity)

 ● 10 jaar productgarantie

Diversiteit & innovatie
 ● Aerocompact S en Aerocompact +: Voor optimale 
bevestiging van panelen in frame op platte daken

 ● Aerocompact G en G+: voor snelle montage van 
grondgebonden systemen

 ● Eigen technisch competentiecentrum staat garant 
voor optimalisering en nieuwe ontwikkelingen

 ● Flexibele oplossingen dankzij de vakkundige mix 
van hoogwaardige roestvrijstalen componenten en 
innovatieve aluminium componenten

Service & klanttevredenheid
 ● Slechts één contactpersoon van planning tot 
montage

 ● Eenvoudige, effectieve en professionele project-
planning met de ALUMERO Solar.Pro.Tool

 ● Individuele oplossingen en productie volgens de 
wensen van de klant

 ● Zeer sterke prijs-prestatieverhouding


