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DE VOORDEEL-MODULES  
VAN DE IBC SOLAR LINE.
Excellent. Efficient. Expert.

EFFICIENT:
Onze Voordeel-Modules van de IBC SOLAR LINE
betalen zichzelf uit.

      since
1982

Verdere informatie over onze IBC SOLAR  
Voordeel-Modules vindt u onder  
www.ibc-solar.com/valueaddedmodules

Good om te weten

eeeasily
MORE.

Easily more experience:
Exepertise die zichzelf uitbetaald.

Veel product ervaring
De Voordeel-Modules van de IBC SOLAR Line hebben 
een optimale marterialenmix en modulebouw. Ze zijn 
het resultaat van 30 jaar ervaring en  ontwikkeling. 
Dat garandeert u een maximale opbrengst, hoge 
 zekerheid en vertrouwen.

Grote markt ervaring
Of grote, kleine, nationale of internationale photo-
voltaïk installaties – wereldwijd spreken meer dan 
2.700 megawatt geïnstalleerd vermogen en meer dan 
160.000 geïnstalleerde photovoltaïk systemen voor 
de hoge competentie van IBC SOLAR. Met de IBC 
SOLAR voordeel-modules bent u altijd op de laatste 
stand.
 

Easily more security:
Gegarandeerd veel waard.

Volledige garantie zekerheid met IBC SOLAR  
modules
De gecertificeerde kredietwaardigheid bewijst, dat 
de garantieprestaties voor IBC SOLAR Voordeel-
Modules nu en in de toekomst zeker zijn. U doet een 
zekere investering. 

Zekere financiering
De Voordeel-Modules van de IBC SOLAR Line 
worden door toonaangevende financiële instituten 
als absoluut financierbaar beoordeeld. Dit maakt 
financiering gemakkelijk. 

 
Easily more quality: 
De hoogste standaards voor uw totale tevreden-
heid.

Permanent betrouwbaar
De IBC SOLAR Voordeel-Modules worden uitsluitend 
op state-of-the-art productielijnen vervaardigd.  
U profiteert van robuuste en zekere modules, die 
betrouwbaar energie produceren.

Grondig getest en gecontroleerd
Praktische producttests en omvangrijke controles 
op de binnenkomende goederen en de productie 
zorgen voor de hoogste kwaliteit van de IBC SOLAR 
voordeel-modules. Dit  geeft u een maximale 
betrouwbaarheid, een module leven lang.  

Easily more efficiency: 
Sterkte tot in het laatste detail.

Maximaal economisch
De IBC SOLAR Voordeel-Modules beschikken uit-
sluitend over high-performance cellen, een positieve 
prestatietolerantie en een 25 jarige prestatiegarantie. 
Dit resulteert in de maximale stroomopwekking die 
zichzelf op lange termijn uitbetaald.

Easily more system: 
Alles past perfect samen.

Systematisch gepland
Bij IBC SOLAR is alles tot in het kleinste detail door-
dacht – van de hoge kwalificatie van de IBC SOLAR 
partners tot de aan klanten aangepaste planning 
software, de PV manager. 

Smart Systems for Solar Power
IBC SOLAR Voordeel-Modules vormen samen 
met andere IBC SOLAR componenten een perfect 
systeem en zorgen voor beste performance. Overtuig 
u zelf van de voordelen van de IBC SOLAR Smart  
Systems.

Easily more service: 
Volledig zorgeloos met IBC SOLAR.

Deskundig advies van regionale professionals
Onze regionale IBC SOLAR partners verzekeren u van 
support. Alles van persoonlijk advies en aangepaste 
offerte tot de vakkundige en snelle montage, de 
getrainde IBC SOLAR partner bij u uit de buurt zal u 
van begin af aan ondersteunen.



EXCELLENT:  
IBC SOLAR – Smart Systems for Solar Power  
sinds meer dan 30 jaar.

Wij werken er sinds meer dan 30 jaar succesvol aan om zonnestroom zo gunstig 
mogelijk voor u te produceren en de efficiëntie te verhogen.

IBC SOLAR AG behoort tot een van de internationale leidende energie bedrijven, die 
met intelligente photovoltaïsche systemen vermogenssterke installaties in ieder 
formaat en voor iedere aanwending biedt. De economische kracht en financiële 
onafhankelijkheid worden door wereldwijde rating bureaus bevestigd.  

Smart Systems for Solar Power, dankzij perfect op elkaar afgestemde componenten, 
meer dan 1.000 hoog gekwalificeerde partners wereldwijd evenals meer dan 3.000 mega-
watt geïnstalleerde capaciteit en meer dan 160.000 photovoltaïk systemen spreken 
duidelijk voor de hoge competentie van IBC SOLAR.

Veelzijdig, flexibel en perfect voor U

Polykristallijne en monokristallijne solar modules maken deel uit van ons veelzijdig portfolio. Vraagt uw regionale IBC SOLAR 
partner! Hij zal u graag van advies dienen en voor u de perfecte oplossing voor uw behoeftes vinden.

Ideale oplossingen voor

IBC MonoSol Black Line

IBC PolySol Line

IBC MonoSol Line

IBC PolySol Line

IBC PolySol Line

IBC MonoSol Line

Met 3.000 megawatt geïnstalleerd vermogen …

of
kan een elektrische auto  

535.714 keer 
om de aarde rijden  

2.000.000 personen 
met solarstroom verzorgd.

EXPERT: 
Onze wereldwijde referenties spreken voor zich

Trouw blijvend aan ons principe “Goed is niet goed genoeg” ontwikkelen en realiseren wij oplossingen voor elke behoefte 
en afmeting. Of het gaat om photovoltaïk installatie voor residentieel, bedrijven, PV centrale, of autarke systemen – met 
IBC SOLAR heeft u altijd een sterke en competente partner aan uw zijde

“Ik had nooit gedacht, dat ik me ooit over de stroomrekening zou verheugen. 
Maar met de solarstroom oplossing voor mijn huis spaar ik iedere maand 
baar geld. Mijn regionale IBC SOLAR vakpartner heeft me competent gead-
viseerd, de ideale oplossing voorgesteld en alles perfect geïnstalleerd.” 
Jürgen Eberhard

“In mijn firma stel ik hoge eisen aan mijn producten. Daarom verwacht 
ik ook van mijn energie verzorging de beste kwaliteit. Dankzij IBC  SOLAR 
kon ik nu met eigenverbruik de stroomkosten aanzienlijk laten dalen 
en daardoor van de stijgende stroomkosten onafhankelijker worden.” 
Tony Borgmans, Director, Geo-park Geel

“Tijdens de investering in onze solar plant waren er veel beslissende factoren. 
Opbrengst sterke componenten speelden daarbij een cruciale rol. IBC SOLAR 
biedt naast hoogwaardige modules ook de zekerheid van een solide Duitse 
garantiegever, waardoor wij ons van voordelige financieringsvoorwaarden 
konden verzekeren.”
Kurt Schwan, Project Development, WVE GmbH

“Zelfs hier, in een afgelegen hoekje aarde, verzekeren de onderhouds-
vriendeli jke modules van IBC SOLAR ons van een zekere stroom-
verzorging. Met solarstroom kunnen we b.v. 99% van ons diesel-
verbruik reduceren. Dit beschermt zowel het milieu als onze beurs.” 
Frauke Fleischer-Dogley, CEO, Seychelles Island Foundation (SIF)

worden jaarlijks
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