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K2 Systems

Zalety produktu
Jako producent systemów montażowych w zakresie tech-
niki solarnej, K2 Systems od 2004 roku opracowuje inno-
wacyjne rozwiązania systemowe dla międzynarodowego 
przemysłu fotowoltaicznego.

Oferta średniej wielkości firmy z siedzibą w Renningen 
w Badenii-Wirtembergii, obejmuje systemy nośne do 
stosowania na dachach spadzistych, dachach płaskich, 
a także do instalacji na gruncie i projektów specjalnych. 
Są one projektowane, produkowane i stale rozwijane we 
własnym dziale rozwoju firmy. K2 przywiązuje dużą wagę 
do bezpiecznego połączenia, najwyższej jakości i  precy-
zyjnie wykonanych komponentów.

Motywacja i duch pracy zespołowej charakteryzują mię-
dzynarodowy personel w oddziałach europejskich, jak 
również w RPA, Brazylii, USA i Meksyku. Wieloletnie do-
świadczenie i podejście zorientowane na usługi sprawiają, 
że K2 Systems jest popularnym partnerem w dziedzinie 
systemów montażowych w zakresie techniki solarnej.

Bezpieczeństwo i niezawodność
 ● Certyfikowany zgodnie z ISO 9001:2015  
(TÜV-Rheinland)

 ● Właściwość sądu w Niemczech: Stuttgart

 ● Rozwój produktu zgodnie z podstawami 
europejskiego wymiarowania dla przemysłu 
budowlanego EUROCODES

Jakość i trwałość
 ● Wewnętrzna gwarancja jakości zapewnia 
wysoką jakość materiału i obróbki

 ● Standardy jakości „Made in Germany” lub „Made 
in Europe”

 ● Komponenty z aluminium i stali nierdzewnej 
zapewniają wysoką odporność na korozję i długą 
żywotność

 ● 12 lat gwarancji na produkt

 ● Obszerne certyfikaty techniczne i homologacje 
dla wszystkich dostępnych systemów

Serwis i łatwość instalacji
 ● Kompaktowe oprogramowanie do projekto-
wania online K2 Base umożliwia szybsze pro-
jektowanie, indywidualne obliczenia statyczne 
dla każdego projektu i przesyłanie danych do 
narzędzi projektowych producenta falownika

 ● Zasada modułowości: jednolite pojedyncze 
komponenty dla wszystkich systemów 
montażowych

 ● Wstępnie zmontowane zestawy zmniejszają 
nakłady montażowe

Różnorodność i innowacyjność
 ● Obszerne portfolio dla dachów skośnych, 
płaskich, instalacji na gruncie i konstrukcji 
specjalnych

 ● Nowe i dalsze udoskonalenia produktów 
dzięki wewnętrznemu działowi rozwoju

 ● Innowacyjny, atrakcyjny dla oka system wkła-
dany bez zacisków modułowych i efektywny 
montaż dzięki minimalnej ilości narzędzi

 ● K2 DocuApp: przydatne uzupełnienie 
dokumentacji projektowej


