
Made in 

Germany 



        ΙΣΤΟΡΙΑ  
        13 χρόνια εμπειρίας 
 

         2001    Ίδρυση της S.M.D. Solar Manufacture  (το 2006 μετονομασία 
   σε aleo solar AG)                                      
              2002      Αρχή της παραγωγής στο εργοστάσιο του Prenzlau 
 

              2005     Επέκταση της παραγωγικής δυνατότητας σε 90MW 
 

              2006       Το πάνελ της aleo S16 έπειτα από εκτεταμένες δοκιμές από   
   το ινστιτούτο Stiftung Warentest λαμβάνει την υψηλότερη 
   βαθμολογία 
 

         2007    Άνοιγμα του Ελληνικού γραφείου πωλήσεων με Γενικό 
   Διευθυντή τον Θανάση Σακκά 
 

         2008    Φυσική παρουσία της aleo σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία,   
   Ισπανία, Τσεχία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
   Σλοβακία, Λουξεμβούργο 
          
         2009    Κατασκευάζετε  στην Ελλάδα το πρώτο large scale Φ/Β πάρκο  
   2MW με πάνελ aleo 
 

              2010      Ο  Όμιλος Bosch αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην aleo 
 
 
               
               
                                                 
                                    5 | 2014  



         
       
        2010      Το πάνελ της aleo S18 βραβεύεται από το Ανεξάρτητο    
  Γερμανικό περιοδικό καταναλωτών OKO Test  
 
        2010    H aleo εγκαθιδρύει Τεχνικά τμήματα, After Sales και               
  Marketing σε όλα τα υποκαταστήματα της στην Ευρώπη 
 
        2011    Επέκταση της παραγωγικής δυνατότητας σε 510MW 
   
             2012      Το Ελληνικό τμήμα κατέχει μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 
  19% στα οικιακά, 17% στα 20-150kW και 3% στα large scale   
  έργα 
 

             2012    Παρουσίαση στην Intersolar των νέων πάνελ , BIPV, Anti-
   glare, High Efficiency και PVT Hybrid 
 

             2013       Η εγκατεστημένη ισχύς στην Ελλάδα με Φ/Β πάνελ aleo   
   φτάνει τα 200MW 
 

        2014    H Sino-American Silicon Products Inc. αποκτά το πλειοψηφικό 
  πακέτο μετοχών από τον Όμιλο Bosch και γίνετε ο μοναδικός 
  μέτοχος 
 
 
               



Sino-American Silicon Products Inc. 

Ίδρυση της SAS to 1981 

Περισσότεροι από 2000 εργαζόμενοι στον Όμιλο της SAS 

Παγκόσμιος Ηγέτης στην κατασκευή πυριτίου, ζαφειρίου και 
Φ/Β κυψελών  

Ετήσια παραγωγή Φ/Β κυψελών, ingot και wafer που ξεπερνά 
τα 2GW  

Φυσική παρουσία και εργοστάσια σε 4 Ηπείρους 

Κύκλος εργασιών που ξεπερνά τα 1B$ ετησίως 

Σχεδόν 35 χρόνια εμπειρίας στην αγορά των ημιαγωγών και Φ/Β  



Silicon Ingot Wafer Cell  Module BoS 
D2D 
Sales 

Τεχνολογία 
Dss 
  
900MW   
παραγωγή 
στη Taiwan 

Multi-wire 
Cut 
 
850 MW 
παραγωγή 
στη Taiwan 
 

High Eff. 
Mono-cell 
Celco 
 
350 MW 
παραγωγή 
στη Taiwan 

 Premium 
 κατηγορία 
 made in  
 Germany 
 

510 MW  
παραγωγή 
στο Prenzlau 

Συνεργασία με 
BoS partners  
(αγορά/  
ίδια ονομασία) 
  
    SMA 
    Schletter etc. 
 

 
Εξουσιοδοτη
μένοι 
συνεργάτες 
 

Πάνω από 
2000 πελάτες 
παγκοσμίως 
 

                      | Solar value chain 



                      | Παγκόσμια παρουσία 



Source: http://www.saswafer.com/pages/sas/en/aboutus/company.aspx 

Sιγουριά Ασφάλεια Sταθερότητα 



aleo πάνελ| η οικογένεια μας 

S18 
 

S19  
 

S79 S25  S75 P18 
 



Ο παλιός | S18 

Εξαιρετική κατασκευή 

Υψηλά σταθερή 

απόδοση σε βάθος 

χρόνου 

Μοναδικός 

συνδυασμός υλικών 

άριστης ποιότητας και 

κατασκευής 

Διαστάσεις 

1660x990x50 mm  

Στιβαρά και αξιόπιστα 

Απόδοση  >15% 

Made in Germany 

Ενσωματωμένες 

τεχνολογίες, AR, 

Highly EVA  

Μέχρι 260W 

22 τεμ. / παλέτα 



Ο νέος | P18 

Οικονομικά και αξιόπιστα 

Υψηλά σταθερή 

απόδοση σε βάθος 

χρόνου 

Μοναδικός 

συνδυασμός υλικών 

άριστης ποιότητας και 

κατασκευής 

Διαστάσεις 

1660x990x35 mm  

Επαρκή για όλες τις συνθήκες 

Απόδοση  >15% 

Made in Germany 

Ενσωματωμένες 

τεχνολογίες, AR, 

Highly EVA  

Μέχρι 260W 

30 τεμ. / παλέτα 



Ο ωραίος| S19 

Υψηλότερη απόδοση στο 
ίδιο μέγεθος 

Εξαιρετική απόδοση 

σε συνθήκες χαμηλής 

ακτινοβολίας 

Λιγότερος χώρος, 

λιγότερα κόστη, 

μεγαλύτερη απόδοση 

 

Διαστάσεις 

1660x990x50 mm  

Στιβαρά και αξιόπιστα 

Απόδοση  >18.3% 

Made in Germany 

Ενσωματωμένες 

τεχνολογίες LHS, AR, 

Highly EVA  

Έως 300W 



CELCO κυψέλες, γιατί? 

Γιατί εγγυώνται την μεγαλύτερη απόδοση, πάντα . 

Τα πάνελ μας χρησιμοποιούν κυψέλες της CELCO την 

ηγέτιδα στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας κυψελών.   

Η Sino-American Silicon Products Inc., Yilan Branch, είναι 

η πρώην Sunrise Global Solar Energy Co. Ltd. 

Οι κυψέλες της CELCO χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής 

και ξεχωρίζουν γιατί έχουν: 

Υψηλή απόδοση 

Υψηλά σταθερή απόδοση σε βάθος 

χρόνου 

Υψηλή παραγωγή ακόμα και σε 

συνθήκες χαμηλής ηλιακής ακτινοβολίας 



τεχνολογική υπεροχή| AR glass 

 Τα aleo υψηλής απόδοσης πάνελ αιχμαλωτίζουν περισσότερο φώς. Αυτό είναι δυνατόν 

μέσω μιας λεπτής μεμβράνης κατασκευασμένης από 

διοξείδιο του πυριτίου, το οποίο καλύπτει το μπροστινό γυαλί. 

Το λεπτό στρώμα του διοξειδίου του πυριτίου μειώνει το δείκτη διάθλασης 

στην επιφάνεια του γυαλιού και κατά συνέπεια, την αντανάκλαση του 

φωτός. 



Υψηλή αντιανακλαστική επίστρωση ηλιακό γυαλί 

Έτσι συμπεριφέρεται το φώς 



τεχνολογική υπεροχή | EVA film 

Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά της εξαιρετικά 

διάφανης EVA μεμβράνης επεκτείνουν το 

μεταδιδόμενο φάσμα ακτινοβολίας 

και ενισχύουν τη διαβίβαση του φωτός. 

Αυτή η διαδικασία επιτρέπει μεγαλύτερη 

ποσότητα φωτός να περάσει στις 

κυψέλες, περνώντας μέσω της μεμβράνης 

από την μπροστά πλευρά του πάνελ. 



τεχνολογική υπεροχή | LHS connectors 

Ειδικοί σύνδεσμοι κυψελών που ονομάζονται“Light Harvesting String” 
(LHS) technology.  
 

Αρχικά κατασκευάστηκε από το Τεχνολογικό πανεπιστήμιο της 
Μασαχουσέτης (MIT) και κατευθύνει περισσότερο φως στις κυψέλες. 



aleo: γιατί να αγοράσεις άλλο ένα κοινό πάνελ ? 

Όπως ένα supercar χρειάζεται 

αντίστοιχης ποιότητας λάστιχα, έτσι 

και τα πάνελ μας είναι εξοπλισμένα  

με τα κατάλληλα λάστιχα ώστε να 

μετατρέψουν την δύναμη σε 

ωφέλιμη ενέργεια 



τεχνολογική υπεροχή | best in weak light 

Χάρη στην εξαιρετική συμπεριφορά σε συνθήκες χαμηλής ακτινοβολίας τα πάνελ της 

aleo  επιτυγχάνουν 0% μείωση της αποτελεσματικότητας STC από 1000 W / m2 έως 

200 W / m2. 
 



Έλεγχος σε κάθε πάνελ ξεχωριστά 

Στα πλαίσια του εσωτερικού κανονισμού ποιότητας, τα πάνελ 

της aleo ελέγχονται σε κάθε φάση της διαδικασίας 

κατασκευής . Εκτελούνται δοκιμές ηλεκτροφωταύγειας  σε 

κάθε παράδοση κυψελών καθώς και έλεγχος διαφοράς 

δυναμικού σε όλες τις διόδους ασφαλείας εσωτερικά των 

junction box. 

 
Χρησιμοποιώντας την αρχή της ηλεκτροφωταύγειας (EL), 

ατέλειες όπως μικρόρωγμες ή λανθασμένες ενώσεις μπορούν 

να γίνουν ορατές καθότι εμφανίζονται ως μαύρες περιοχές. 

Τα aleo πάνελ ελέγχονται διπλά με την 

μέθοδο EL. Ο πρώτος έλεγχος γίνεται πριν τη διαδικασία 

ενσωμάτωσης έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν  ελαττωματικές 

κυψέλες. 

Ο δεύτερος έλεγχος γίνεται ως μέρος του τελικού ελέγχου 

ποιότητας.  

 



2 x 100% EL Test 

Χρησιμοποιώντας την αρχή της ηλεκτροφωταύγειας 

(EL), ατέλειες όπως μικρόρωγμες ή λανθασμένες 

ενώσεις μπορούν να γίνουν ορατές καθότι 

εμφανίζονται ως μαύρες περιοχές. 

Τα aleo πάνελ ελέγχονται διπλά με την μέθοδο EL. Ο 

πρώτος έλεγχος γίνεται πριν τη διαδικασία ενσωμάτωσης 

έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν  ελαττωματικές κυψέλες. 

Ο δεύτερος έλεγχος γίνεται ως μέρος του τελικού ελέγχου 

ποιότητας. Μόνο τα πάνελ που περνάνε τα αυστηρά 

κριτήρια ελέγχου χαρακτηρίζονται ως Α ποιότητα. 

Επιπλέον, η aleo εκτελεί δειγματοληπτικές δοκιμές  EL 

σε κάθε παράδοση κυψελών, καθώς και σε όλα τα string 

μετά την διαδικασία συγκόλλησης. 

μη ενεργή σύνδεση 

μικρορωγμές 



Ελεύθερο από ίχνη σαλιγκαριού (Snail Trail) 

Τα Snail trails είναι ένα μη αναστρέψιμο αποτέλεσμα αποχρωματισμού στις 

άκρες των κυψελών λόγο του σχηματισμού σωματιδίων Ag εκεί που υπάρχουν 

μικρορωγμές. Τα Snail trails επιδεινώνουν την οπτική εμφάνιση των πάνελ 

σημαντικά. 

 

Η aleo χρησιμοποιεί αποκλειστικά και σε συνδυασμό υλικά όπως η μεμβράνη 

ενσωμάτωσης  και EVA φύλλα που δεν είναι ευαίσθητα στο φαινόμενο του 

Snail trail. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από διάφορες δοκιμές που έχουν 

γίνει στο  πανεπιστήμιο του Fraunhofer CSP, στην Γερμανία. 

 



 

 

 

 

 

 

PVDI Photovoltaic Durability Initiative 2013 

PID Test  

 

Δοκιμή υγρασίας-
θερμότητας με 
UV ακτινοβολία 

 

Θερμοκρασιακοί 

κύκλοι 

 

 

Στατική και δυναμική 
μηχανική καταπόνηση 

                                                

aleo S18 tested in accordance with the PVDI test programm 



Έπειτα από έρευνα της EuPD Research (ανεξάρτητο ινστιτούτο ερευνών) σε εγκαταστάτες (μικρής και 

μεγάλης κλίμακας) και τελικούς επενδυτές στην Γερμανία και την Αγγλία, το όνομα/σήμα 
της aleo πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ άλλων 

κατασκευαστών φωτοβολταϊκών πλαισίων.  
  

Βασικοί άξονες της έρευνας ήταν η ποιότητα κατασκευής, οι αποδόσεις, 
η ποιότητα των υπηρεσιών και το after sales.  
 

Τεχνολογική υπεροχή| Βραβευμένη 



net-metering | Ελλάδα 



Πλήρης αποζημίωση σχετικά με  
εργασίες  που εμπίπτουν σε 
θέματα εγγυήσεων  
  

Άμεση και δωρεάν 
αντικατάσταση πάνελ 
  

Άμεση και δωρεάν 
αποστολή πάνελ 
για αντικατάσταση 
  

Η ισχύς κάθε Φ/Β συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20kWp 

 

 Για μεγαλύτερα Φ/Β συστήματα η ισχύς μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 

50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (kVA)  

 

Για ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ &  κάτω από ειδικές συνθήκες, η ισχύς του Φ/Β 

συστήματος μπορεί να είναι ίση έως και το 100% της συμφωνημένης 

ισχύος κατανάλωσης (kVA) 

 

 H μέγιστη ισχύς ενός Φ/Β συστήματος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα 500kWp 

 

Κάθε Φ/Β σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή 

κατανάλωσης  

 

Τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτηρίων ή επί 

εδάφους ή άλλων κατασκευών σε όμορο χώρο με την εγκατάσταση 

κατανάλωσης σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία  

 

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείτε σε ετήσια βάση          

 

Ειδικές Περιπτώσεις 

 Στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά η ισχύς των συστημάτων μπορεί να 

ανέρχεται στα 10kWp και ειδικά για την  Κρήτη  μέχρι 20kWp ή μέχρι το 

50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης με ανώτατο όριο τα 20kWp 

για τα ΜΔΝ και 50kWp για την Κρήτη 

 

Στα ΜΔΝ η ισχύς των Φ/Β συστημάτων προσμετρείται στο περιθώριο 

ισχύος     για Φ/Β σταθμούς του συστήματος που ορίζεται από την ΡΑΕ                                                    

net-metering | Θεσμικό πλαίσιο 



Πλήρης αποζημίωση σχετικά με  
εργασίες  που εμπίπτουν σε 
θέματα εγγυήσεων  
  

Άμεση και δωρεάν 
αντικατάσταση πάνελ 
  

Άμεση και δωρεάν 
αποστολή πάνελ 
για αντικατάσταση 
  

net-metering | Μετρήσεις & Χρεώσεις 

Παραγωγή Φ/Β 

Κατανάλωση 

Ενέργεια προς 
το Δίκτυο 

Ενέργεια από 
Δίκτυο 

Μ1 – Φ/Β σύστημα Μ2 - Δίκτυο 

B B 

A A 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:  M2A –M2B > 0 × χρέωση €/kWh 

      M2A –M2B < 0 , πίστωση  kWh στον επόμενο  

    εκκαθαριστικό σαν επιπρόσθετη Μ2Β 

 
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις:   Μ2Α × €/kWh 

 
Χρεώσεις ΥΚΩ:    Μ1Α × €/kWh | Μ1Α = Μ1Β + Μ2Α – Μ2Β  

 

Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ, Ειδ. Τέλος %0 Σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις 

 

Κλιμακούμενη Χρέωση:  Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται ώστε να  

                                                                          προκύπτει η ελάχιστη δυνατή χρέωση για τον         

    αυτοπαραγωγό   



 net-metering – Παράδειγμα 20kW 

 Κόστος συστήματος  1500€/kW   
 100% ίδια κεφάλαια  

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 33MWh -1o έτος 

Ετήσια μείωση απόδοσης Φ/Β συστήματος 0,7%  

 Ετήσιο κόστος αύξησης ηλεκτρικής ενέργειας 0-3% 
 Ταυτοχρονισμός Παραγωγής – Κατανάλωσης  0-100% 

 

Ετήσια Αύξηση kWh 0% 1% 2% 3% 

  ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ 

Καθαρή Εξοικ/ση Πόρων στην 

25ετία 
83.792 € 108.330 € 94.797 € 119.335 € 107.619 € 132.157 € 122.582 € 147.120 € 

Συνολική Εξοικ/ση στην 25ετία 114.112 € 138.650 € 125.117 € 149.655 € 137.939 € 162.477 € 152.902 € 177.440 € 

Βαθμός απόδοσης IRR 14,75% 18,36% 15,51% 18,99% 16,29% 19,64% 17,08% 20,31% 

Χρόνια απόσβεσης 4,81 5,60 4,83 5,54 4,87 5,52 4,94 5,54 

-50,000.00 € 

0.00 € 

50,000.00 € 

100,000.00 € 

150,000.00 € 

200,000.00 € 

250,000.00 € 

300,000.00 € 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

3.00% 

Οικονομική Εξέλιξη Φ/Β συστήματος - EMΠOΡIKO 

Έτη 

100% ταυτοχρονισμός 

0% ταυτοχρονισμός 



 net-metering – Παράδειγμα 3kW 

 Κόστος συστήματος  2400€/kW +ΦΠΑ   

 100% ίδια κεφάλαια  

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 5MWh -1o έτος 

Ετήσια μείωση απόδοσης Φ/Β συστήματος 0,7%  

 Ετήσιο κόστος αύξησης ηλεκτρικής ενέργειας 0-3% 

 Ταυτοχρονισμός Παραγωγής – Κατανάλωσης  0-100% 
 

Ετήσια Αύξηση 0% 1% 2% 3% 

  ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ 

Καθαρή Εξοικ/ση Πόρων στην 25ετία 9.877,85 € 13.759,27 € 11.730,49 € 15.611,92 € 13.890,24 € 17.771,66 € 16.411,96 € 20.293,39 € 

Συνολική Εξοικ/ση στην 25ετία 18.131,61 € 22.013,03 € 19.984,25 € 23.865,68 € 22.144,00 € 26.025,42 € 24.665,72 € 28.547,15 € 

Βαθμός απόδοσης IRR 7,06% 9,39% 7,84% 10,04% 8,63% 10,71% 9,44% 11,41% 

Χρόνια απόσβεσης 7,58 8,91 7,36 8,52 7,18 8,18 7,03 7,90 

-10,000.00 € 

0.00 € 

10,000.00 € 

20,000.00 € 

30,000.00 € 

40,000.00 € 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

3.00% 

Οικονομική Εξέλιξη Φ/Β συστήματος - OIKIAKO 

Έτη 

0% ταυτοχρονισμός 

100% ταυτοχρονισμός 



25χρόνια  
Γραμμική εγγύηση 

ισχύος 

10χρόνια  

Εγγύηση 

προϊόντος 

2χρόνια 

Νομική  

εγγύηση 

98% εγγύηση απόδοσης κατά τα πρώτα 2 έτη 

Εγγύηση ποιότητας | Η καλύτερη στην κατηγορία 



Εγγύηση ποιότητας | Εγγύηση αποζημίωσης 

 

 

 

 

 

 

Πλήρης αποζημίωση σχετικά με  
εργασίες  που εμπίπτουν σε 
θέματα εγγυήσεων  
  

Άμεση και δωρεάν 
αντικατάσταση πάνελ 
  

Άμεση και δωρεάν 
αποστολή πάνελ 
για αντικατάσταση 
  



Made in Germany | Πιστοποιημένα 

Τα πάνελ της aleo έρχονται με 

πιστοποίηση κατασκευής 

εργοστασίου από το Γερμανικό 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
Σε ποιο εργοστάσιο κατασκευάστηκαν, με ποιο 
σειριακό αριθμό και πότε. 
 
 



Χαμηλό Αποτύπωμα Άνθρακα  

Ο όρος «αποτύπωμα άνθρακα» σημαίνει ένα ορισμένο ποσό των αέριων εκπομπών 

(διοξείδιο του άνθρακα) που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή σωρευτικά 

κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. 

Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο άνθρακας είναι απαραίτητος για να παραχθεί ένα ενιαίο 

πάνελ; 

 

 

Σε 10 μήνες τα πάνελ μας είναι εντελώς ουδέτερα και σε περίπου 20 χρόνια θα έχουν  

εξοικονομήσει 5 τόνους διοξείδιο του άνθρακα CO²* 

Αποτύπωμα άνθρακα 

215Kg CO₂ eq 

η aleo το έκανε! 

*εξαρτάτε από τον τύπο πάνελ και την περιοχή εγκατάστασης 



PV Cycle 

Είμαστε υπερήφανοι  που είμαστε ένας από τους πρώτους παραγωγούς πάνελ που συμμετείχαμε στο PV 

Cycle Org το 2007.  Αυτή η Ευρωπαϊκή, μη κυβερνητική οργάνωση συλλέγει  τα πάνελ που έχουν κλείσει το 

κύκλο ζωής τους προκειμένου να ανακυκλώσουν το 85% των υλικών κατασκευής. 

Με την συμμετοχή μας στην PV Cycle και τις υπάρχουσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μας εξασφαλίζουν 

την πλήρη συμμόρφωση μας με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό WEEE. 

40 πάνελ είτε λιγότερα μπορούν να διατεθούν δωρεάν στα κατά τόπους σημεία συλλογής της PV Cycle. 

Έχοντας πάνω από 40 πάνελ, η PV Cycle μπορεί να τα παραλάβει δωρεάν από τον τόπο συλλογής τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο πρώτος παραγωγός πάνελ που συμμετείχε στο PV Cycle 



Πλεονεκτήματα για τον τελικό επενδυτή 

Όταν εγκαθιστάς ένα πάνελ aleo solar στο Φ/Β σου σύστημα, 

εγκαθιστάς ένα ισχυρό παντός καιρού παραγωγό που 

επιτρέπει ένα προβλέψιμο, ασφαλές κέρδος 

Δοκιμασμένες τεχνολογίες και ποιότητα υλικών τα 

διαπιστευτήρια για την ηρεμία σας: έχουμε κάνει τόσους 

ελέγχους στα πάνελ ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα 

παράγουν ότι σας υποσχεθήκαμε 

Από το  Λονδίνο στη Ρώμη, στο Παρίσι ή στην Αθήνα. Στη 

θάλασσα ή στα πιο ψηλά βουνά. 

Ισχυρά και αξιόπιστα όπως τα Made in Germany προϊόντα 

can be 

 



Πλήρης αποζημίωση σχετικά με  
εργασίες  που εμπίπτουν σε 
θέματα εγγυήσεων  
  

Άμεση και δωρεάν 
αντικατάσταση πάνελ 
  

Άμεση και δωρεάν 
αποστολή πάνελ 
για αντικατάσταση 
  

aleo solar GmbH| η επιτυχία μας, οι άνθρωποι μας 
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