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Op een blik …

K2 Systems

Productvoordelen
Als fabrikant van montagesystemen voor zonne-energietech-
nologie ontwikkelt K2 Systems sinds 2004 innovatieve sys-
teemoplossingen voor de internationale zonnepanelenindus-
trie.

Het productassortiment van deze middelgrote onderneming 
met hoofdvestiging in Renningen in Baden-Württemberg 
(Duitsland) omvat ondersteuningssystemen voor gebruik op 
schuine daken, platte daken, projecten met grondgebonden 
systemen en speciale projecten. Deze worden ontworpen, 
geproduceerd en voortdurend verder ontwikkeld door de ei-
gen ontwikkelingsafdeling van de onderneming. K2 hecht 
veel waarde aan een veilige aansluiting, de hoogste kwaliteit 
en met precisie vervaardigde onderdelen.

Motivatie en teamgeest kenmerken het internationale perso-
neelsbestand in de Europese vestigingen en in Zuid-Afrika, 
Brazilië, de VS en Mexico. Jarenlange ervaring en een ser-
vicegerichte aanpak maken K2 Systems tot een veelgevraag-
de partner op het gebied van montagesystemen voor zon-
ne-energietechnologie.

Veiligheid en betrouwbaarheid
 ● Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015  
(TÜV-Rheinland)

 ● Duitse rechtbank: Stuttgart

 ● Productontwikkeling volgens EUROCODES, de 
grondbeginselen van de Europese dimensionering 
voor de bouwindustrie

Kwaliteit en duurzaamheid
 ● Interne kwaliteitsborging garandeert een hoge 
kwaliteit van materiaal en verwerking

 ● Kwaliteitsstandaard “Made in Germany” of “Made 
in Europe”

 ● Onderdelen van aluminium en roestvrij staal voor 
hoge corrosiebestendigheid en lange levensduur

 ● 12 jaar productgarantie

 ● Uitgebreide technische certificeringen en 
goedkeuringen voor alle beschikbare systemen

Service en montagegemak
 ● De compacte online beschikbare ontwerpsoftware 
K2 Base maakt een sneller ontwerp mogelijk, 
evenals individuele statische berekeningen per 
project en de overdracht van gegevens naar de 
planningstools van de fabrikanten van omvormers

 ● Modulair principe: uniforme afzonderlijke 
componenten voor alle montagesystemen

 ● Vooraf gemonteerde sets zorgen voor minder 
montagewerk

Diversiteit en innovatie
 ● Uitgebreide portfolio voor schuine daken, platte 
daken, grondgebonden systemen en speciale 
ontwerpen

 ● Ontwikkeling van nieuwe producten en verdere 
ontwikkeling van bestaande producten dankzij 
interne R&D-afdeling

 ● Innovatief plaatsingssysteem met een aantrekkelijk 
uiterlijk zonder moduleklemmen en een efficiënte 
montage met minimaal gebruik van gereedschap

 ● K2 DocuApp: De handige hulp voor 
projectdocumentatie


