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En överblick ...

ALUMERO Systematic Solutions

Produktfördelar
Med mer än 25 års erfarenhet är ALUMERO specialister inom 
branschen för montagesystem både för solcellspaneler och 
solvärmeanläggningar. De erbjuder innovativa lösningar såväl 
för markinstallationer och platta tak som för lutande tak. På 
fyra olika platser i Europa arbetar flera hundra medarbetare 
för effektiv produktplanering och konsekvent produktkvalitet 
av högsta klass.

Detta solida, traditionella företag med huvudkontor i Seeham 
(Österrike) äger, förutom produktionsanläggningarna 
i Nederländerna, Polen och Slovenien, även sitt eget 
teknologiska kompentenscenter i Polen. Där utför ingenjörer 
i samarbete med statik- och analysexperter, forsknings- och 
utvecklingsarbete för kontinuerlig optimering av systemen 
samt utveckling av nya komponenter. Resultatet är bl.a. 
ett omfattande urval av komponenter och minskning av 
logistikkostnader genom optimerad förpackning av 
förmonterade komponenter.

Alumero garanterar långsiktigt hållbara lösningar, funktionell 
design och effektiv maskinanvändning - allt från samma 
företag och Made in Europe.

Enkel installation
 ● förmonterade komponenter för snabbt montage

 ● markskruv för markinstallationer ersätter arbetskrävande 
betongfundament

 ● riktad takkrokdesign för höga laster: Varje montageskena 
är kompatibel

 ● enkla justeringsalternativ för anpassning till olika 
underlag

Kvalitetshantering
 ● modern kvalitetshantering enligt EN ISO 9001:2015

 ● tillverkning av bärande konstruktioner enligt EN 1090

 ● svetsningskvalitet enligt EN-ISO 3834-2

 ● produktion av montagesystem för lutande tak AS 2.1 
enligt MCS (Multiple Chemical Sensitivity)

 ● 10 års produktgaranti

Mångfald & innovation
 ● Aerocompact S och +: för optimal fastsättning av 
ramade moduler på platta tak

 ● Aerocompact G och G+: för snabbt 
montagearbete vid markinstallationer

 ● eget teknik-kompetenscenter försäkrar 
optimering och nyutveckling

 ● flexibla lösningar genom en smart blandning av 
högkvalitativa komponener av både rostfritt stål 
och aluminium

Service & kundnöjdhet
 ● endast en kontaktperson från planering till 
installation

 ● enkel, effektiv och professionell projektering 
med ALUMERO Solar.Pro.Tool

 ● omfattande utbildningsmaterial

 ● mycket bra pris-prestanda-förhållande

S
O

L
A

R

 M
O U N T I N G  S Y S T E

M

QUALITY W AR R ANTY

10 YEARS
Best 

Functionality


