
BISOL Supreme
TM

25 let 100 % jamstva izhodne moči.
NI S TEGA SVETA.



Se strinjate, da sta visoka 
učinkovitost in zanesljivost razkošje?

… solarni modul s 25-letnim
100-odstotnim jamstvom izhodne moči!

BISOL Supreme™

Natančno to je BISOL Supreme™.

BISOL Supreme™ narekuje svetovni trend,
ki mu bodo sledili tudi ostali
fotonapetostni moduli.



Degradacija je osnovna lastnost vseh proizvodov, 
a čemu bi jo moral kupec plačati dodatno? 
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Č Zakaj je 100-odstotno jamstvo izhodne
moči pomembno za stranke?

Ste že kdaj podvomili o konjski moči vašega povsem novega avtomobila ali
izmerili njegovo moč po 5 letih uporabe?

Ste že kdaj prosili proizvajalca avtomobila, da vam zagotovi posebno garancijo
za ocenjeno konjsko moč skupaj z merilnimi tolerancami?

Ste morda kdaj kupili osebni avtomobil, ki bi se ponašal z zajamčeno
degradacijo konjskih moči?



Ali lahko inovacija v inženiringu

industrijo predrugači?



0 % učinkovita stopnja 
degradacije 11 % več energije

100 % jamstvo 
izhodne moči

BISOL Supreme™
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Evropska proizvodnja je 
ključ do vašega uspeha.

Najvišji standardi industrije in merila kakovosti.

Visokousposobljeno osebje s skoraj 20-letnimi
izkušnjami.

Najboljši materiali, preizkušeni do mej zmogljivosti v
klimatski komori, uporabljeni v 100+ individualnih
procesih.

Nenehno nadgrajene visokotehnološke proizvodne linije
in roboti.

Previdno rokovanje z občutkom za popolnost za
trajnostno zagotavljanje visoke kakovosti.
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Ali lahko izkušeno oko

prispeva k popolnosti?



Sprostite se in užijte
udobje čistega razkošja.

Dovršen do popolnosti

Specializirana oprema,

materiali, testirani do uničenja, in edinstveni procesi

Individualizirana QR koda

Izboljšani temperaturni koeficienti

Nižji NOTC

Brez PID, LID in ostalih ID

25-letno produktno jamstvo



Ali je nadzor procesa res edini način
do brezkompromisne in ponovljive kakovosti?



Jamstvo in izjemno visoka zmogljivost sta le začetek.
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BISOL vam prinaša dodano vrednost!

Vsi moduli imajo bistveno večjo začetno izhodno moč od standarda v industriji.

Solarni modul BISOL Supreme™ boste prepoznali po individualizirani QR kodi, ki vas
poveže s spletno osebno izkaznico tega istega modula.

100 % pregled kakovosti izdelkov z uradnim potrdilom osebe, ki je modul pregledala.



Osebna izkaznica na QR kodi

Osebna izkaznica obsega celoten spekter dejansko izmerjenih tehničnih podatkov:

Serijska številka

Podrobnosti o naročilu stranke

Podrobnosti o proizvodnji, vključno z uporabljenimi materiali

Osebje, ki je bilo udeleženo pri proizvodnem procesu

Popolne in izčrpne podrobnosti meritve (I/U krivulja, vizualna kamera, slike EL)

Ime osebe, ki je opravila končni pregled kakovosti in prevzela odgovornost za njegovo popolnost
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Dizajnersko pakiranje

Z dizajnersko embalažo z vami delimo
zanimivo in poučno vsebino o soncu
in obnovljivih virih energije na
splošno!
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Zaslužite si le najboljše, zaslužite si le BISOL!

Prepričani smo o naši usposobljenosti …

Zgodnje solarne module od začetka proizvodnje leta 2004 lahko še danes najdemo na
različnih lokacijah po vsem svetu, ker so bili sončni izdelki podjetja BISOL od nekdaj tako
odporni, kot so zaželeni.

Naša najboljša odličnost je v povečevanju zmogljivosti in posredovanju donosnosti s skrbjo
za okolje.

Lahko ste prepričani, da z BISOL Supreme™ kupujete prvovrstni izdelek, ki vam bo dolgo
služil in izpolnil vsa vaša pričakovanja.
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Ali je vrednost  za kupca

pravo vprašanje?



Kolikšen je vaš povprečen strošek za živila? Se vam ne zdi, da je vredno plačati majhno
premijo za solarni modul, ki ostane pri vas desetletja?
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Cena

S 100-odstotnim jamstvom na izhodno moč lahko trdite, da dlje
ko uporabljate module, večjo vrednost boste dobili od njih!

Izdelava modula BISOL Supreme™ je izredno draga. V podjetju
BISOL smo združili moči in uspeli znižati stroške.

Kot rezultat vam lahko ponudimo serijo BISOL Supreme™ po
ugodni ceni. To pa še ni vse! Prijavite se na BISOL Supreme™
Cashback, ki vam bo povrnjen z bonusom 0,03 €/W.



1

Nakup in namestitev 
modulov 

BISOL Supreme™

2

Registracija v roku
12 mesecev po 

nakupu

3
BISOL Supreme™
Cashback na vaš 

bančni račun

Pridobite svoj BISOL Supreme™ Cashback
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Edini modul na svetu:
25 let 100-odstotnega jamstva izhodne moči

Ne morete si privoščiti, da ne bi preizkusili omejene serije 
solarnih modulov BISOL Supreme™.

Le 30 MW na posamezno stranko BISOL.

Po nakupu le sproščeno opazujte, kako elektrarna dela namesto vas.
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Zakaj BISOL?

Ker se naše stranke k nam vračajo že več kot

20 let!

SLOVENSKO znanje.
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