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time for solar energy is now

The Future
of Energy
is Here

DOM

FIRMA

INWESTYCJE

Firma REMOR Solar od 2007 roku zajmuje się produkcją systemów mocowań paneli fotowoltaicznych oraz kompleksową
realizacją projektów w pełni gotowych “pod klucz”. Budowa farm słonecznych o łącznej mocy ponad 16 MW na terenie kraju,
jak i ponad 50 MW w Europie, ugruntowały pozycje firmy w branży energii odnawialnej.
Na zaufanie, jakim stale obdarzają nas klienci składają się elementy takie jak: doświadczenie, obszerna wiedza na temat
systemów fotowoltaicznych, innowacyjność, kompleksowa obsługa, oraz pasja do tego co robimy.
Nasz zaawansowany proces produkcji, ścisła kontrola jakości jak i ciągły rozwój produktów, gwarantuje doskonałość naszych
rozwiązań, dzięki czemu dostarczamy naszym klientom najnowocześniejsze i najlepsze jakościowo produkty.

Ideą przyświecającą naszej działalności jest także
troska o środowisko naturalne. Stosowanie systemów
fotowoltaicznych

jest

idealnym

rozwiązaniem

energetycznym, które wpływa korzystnie na otaczający
nas świat. Używając energii produkowanej przez
instalacje fotowoltaiczne, redukujemy ilość uwalnianego
dwutlenku węgla do atmosfery aż o 800 kg rocznie
na zainstalowany kilowat. To właśnie implementacja
innowacyjnych

rozwiązań,

poprawiających

jakość

The Future of Energy is Here
„

Doskonałość jest efektem ciężkiej pracy,
napędzanej pasją tworzenia. To, czego nawet
nie wyobrażaliśmy sobie wczoraj, dziś wdrażamy
w życie, aby sprostać oczekiwaniom jutra.
JAKUB DATA
CEO Grupy REMOR

życia ludzi i stan środowiska naturalnego jest naszym
wspólnym obowiązkiem względem przyszłych pokoleń.
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W REMOR Solar kładziemy duży nacisk na badania nowych technologii i ich rozwój, co owocuje tworzeniem

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE

produktów o najwyższym stopniu precyzji. Testy w warunkach rzeczywistych i ekstremalnych dowodzą,
że nasze systemy są odporne na duże obciążenia pogodowe, takie jak silne wiatry, śnieżyce czy mróz.

Podczas kompleksowej instalacji naszych systemów fotowoltaicznych wykorzystujemy nowoczesne i efektywne rozwiązania,
które przekładają się na doskonałą jakość i gwarancję wydajności na długie lata.
Pomysł kształtowany przez wiele etapów produkcji wciela się w doskonałą
inżynierię. Połączenie pasji i ogromnej dbałości o szczegóły cechuje każdy z etapów
kreowania naszego produktu - projektowania, testowania i prototypowania.
Efektem końcowym naszej pracy są najnowocześniejsze systemy fotowoltaiczne,
o najwyższej jakości wykonania, które będą Ci służyć latami.
Nasi klienci mają możliwość prostego kontrolowania działania swoich instalacji
fotowoltaicznych, otrzymywania raportów oraz monitorowania rezultatów
osiąganych przez systemy solarne. Dzięki specjalnie utworzonej aplikacji, informacje
te wysyłane są bezpośrednio na smartfony oraz inne urządzenia mobilne.

www.remorsolar.com
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Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie użytkowania energii pochodzącej z centralnej sieci energetycznej,

„

używania gazu lub opału a co za tym idzie, oszczędność w Twoim budżecie domowym. Używanie naszych
instalacji zapewnia oraz stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

DLA DOMU

W Firmie REMOR Solar oferujemy najwyższej

Dbamy także, aby cały proces montażu zapewniał maksymalną

jakości

kompleksową

wygodę naszym klientom. Realizacja projektu przebiega w sposób

instalacją systemów solarnych na wszystkich

sprawny i jak najmniej uciążliwy dla domowników, od momentu

rodzajach

mocowania

zlecenia aż po efekt finalny. Używanie paneli słonecznych

dostosowujemy do indywidualnych właściwości

gwarantuje oszczędność na długie lata i perspektywę lepszej

budynku.

jakości życia w mniej zanieczyszczonym otoczeniu dla Twoich

usługi

związane

dachów.

z

Sposób

dzieci.

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej, zamieniającej energię
słoneczną w prąd jest doskonałą opcją dla gospodarstw
domowych.

eco home
by REMOR Solar

www.remorsolar.com
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„

Budowanie strategii biznesowej opartej o świadomość ekologiczną i troskę o środowisko również pozytywnie wpływa
na wizerunek firmy, jako odpowiedzialnego i wiarygodnego uczestnika rynku. W REMOR Solar cenimy czas naszych
klientów, co przekładamy na wysoką jakość, fachowość wykonania i łatwość utrzymania systemów fotowoltaicznych.

Lorem ipsum

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

ROZWIĄZANIA
DLA FIRM
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Posiadanie własnego systemu pozyskiwania
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PV

alternatywnych
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„

Funkcjonowanie sieci energetycznych opartych w całości o wykorzystanie energii odnawialnej już w niedalekiej
przyszłości będzie koniecznością i standardem. Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne stanowi doskonałą lokatę

Lorem ipsum

kapitału, którą charakteryzuje wysoki wskaźnik rentowności.

FOTOWOLTAIKA

INWESTYCJE
Słońce obdarowuje Ziemię promieniami słonecznymi, które
przetworzone dają nam to co niezbędne do funkcjonowania
w dzisiejszym świecie – energię elektryczną.
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W naszych działaniach stale dążymy do perfekcji, dlatego każda faza procesu produkcji – począwszy od planowania
technicznego, poprzez zarządzanie projektem, aż po montaż instalacji, wykonywana jest z najwyższą starannością
i dbałością o każdy szczegół.

W ramach naszych usług zapewniamy projektowanie konstrukcji, badania terenu, montaż konstrukcji, montaż paneli PV
i prace elektryczne, przeprowadzane są przez zespół najlepszych specjalistów w dziedzinie energetyki solarnej. Fakt, że sami

KOMPLEKSOWOŚĆ

INSTALACJI

wykonujemy większość elementów potrzebnych do montażu sprawia, że zamówienia realizowane są w możliwie najkrótszym
czasie, z zachowaniem najwyższych standardów jakości.
Satysfakcja klienta wynikająca z kompleksowej realizacji inwestycji “pod klucz” jest dla nas stałym priorytetem i motorem
napędowym do dalszych działań. Firma REMOR Solar posiada rownież duże doświadczenie w realizacji projektów w ramach
zamówień publicznych.

Szeroka gama produktów pozwala nam na zaproponowanie
rozwiązań, które idealnie odpowiadają na potrzeby każdego
klienta.

Korzyści płynące z zastosowania oferowanych przez
nas technologii

doceniły także władze jednostek

samorządu terytorialnego. Oszczędność pieniędzy
podatników oraz istotny wkład w ochronę środowiska
naturalnego są czynnikami napędzającymi budowę
oczyszczalni ścieków, czy sieci wodociągowych, w
których działalności wykorzystywana jest energia
słoneczna.

www.remorsolar.com
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REALIZACJE
W POLSCE

Gubin,
1,8 MW

Gdańsk,
1,63 MW

Żelewo,
1,5 MW

Jeziernia,
1 MW

Kopytnik,
1 MW

Wał-Ruda,
1 MW

Supraśl,
45 kW

Oława,
40 kW

Sienkiewicze,
700 kW

Mroczno

Kopytnik, 1 MW
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Remor S.A.,
ul. Kolejowa 48,
73-210 Recz,
Polska
+48 95 765 41 03
sprzedaz@remor.pl

time for solar energy is now
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