SOLCELLER - TAKARBETEN
SAMMA LEVERANTÖR

MgAlpha AB är ett byggbolag med bred kompetens
inom energieffektivisering för småhus,
takbyggnationer samt solceller. Vi har för avsikt att
tillsammans med de bästa aktörerna på marknaden
bygga ett mer hållbart och energieffektivt Sverige!

info@mgalpha.se
0706632666
#mgalpha
@mgalphaab
http://facebook.com/mgalphaab
www.mgalpha.se

””Otroligt professionella, tillmötesgående och trevliga !
Rekommenderar verkligen dessa grymma
hantverkare !’””
facebook.com/mgalphaab
””Intressant och hjälpsamt företag . Bra utredning inför
installation av solceller.””
facebook.com/solviosolenerg

System monterat med Solrif
system

TAKARBETEN
En viktig grundpelare för ett friskt hus är ett tätt och
hållbart tak. Vi använder MONIER TAKPARTNER som
leverantör av takprodukter och system, vilket gör att vi
med gott samvete kan lämna upp till 15 års garanti på våra
takarbeten.
Vi utför takarbeten och takrenoveringar utefter dina behov.
Våra priser är väldigt konkurrenskraftiga utan att tumma på
säkerhet eller kvalitet!
Vi på Mgalpha har bred kompetens inom bygg och
montage, vi har byggnadsingenjörer som både arbetsleder
och utför montagebeten för att kvalitetssäkra projekten.

SOLRIF INTEGRERADE SOLCELLER
Solrif system. Detta är ett byggsystem där man integrerar
panelerna i taket så de har samma höjd som takpannorna
t.ex. Eller så använder man glaspanelerna på hela taket
istället för plåt eller takpannor.
Denna lösning ersätter traditionella tak, är tätare än tegel
samtidigt som man genom denna lösning får ett tak som
genererar el och återbetalar sig. Om det är dax att byta tak,
kan sett allternativ ge den största lönsamheten!

Byte av tak, taktegel till plåt.
-Justering av nock
-stabilisering av tak
-trippla vindskivor

Solceller glas-glas på
betongpannor. Montagetid ca
1,5 dag
6kW

SOLCELLER
Vi skräddarsyr lösningar inom solceller efter dina
behov och hjälper dig med allt du behöver för att få
din solcellsanläggning väl fungerande och snyggt på
plats. Solvio - Mgalpha erbjuder förstklassiga
produkter, helhetslösningar och tjänster till
konkurrenskraftiga priser.

HÅLLBART • LÖNSAMT • ENKELT
Fokus genom hela processen – från inköpt vara till att
solcellerna sitter på plats – är att anläggningen ska
vara miljömässigt och ekonomiskt försvarbar.
Dessutom lägger vi stor vikt vid att göra det enkelt för
dig att skaffa en solcellsanläggning. De
solcellspaneler vi använder är i första hand
producerade i Europa med förnybar energi och har
lång livslängd. Våra underleverantörer är valda med
omsorg. För oss är det viktigt att våra
underleverantörer, liksom vi, uppfyller höga kvalitetsoch säkerhetskrav och har god affärsetik.

RAMFRIA GLASPANELER
๏ Där garanterar vi 90% av installerad
effekt efter 30 år. Till skillnad från
standard paneler där oftast garanteras
80% efter 25 år.

Ramfri glaspanel

๏ Produktgaranti på 30 år. Till skillnad från
standard paneler där vanligaste är 12 år.
๏ Snyggare utan ram. Härdat glas från
bägge sidorna. Och endast 7,1 mm
tjocka. Standard paneler är 35-40 mm
tjocka.
๏ Självrengörande. Eftersom det finns
inga ramar där det kan samlas smuts.
๏ Klassat som brandsäkrast eftersom det
är endast glas på bägge sidorna

Solceller glas-glas på
betongpannor. Montagetid ca
1,5 dag
6kW

VARFÖR SOLCELLER
๏ Solenergi, alltid en säker investering för
miljön och plånboken.
๏ Eftersom produkterna lever mycket längre
än återbetalningstiden så blir det bra
avkastning på investeringen!
๏ En normal avbetalningstid ligger på 8 -12
år. Solpanelerna ska producera el i längre
än 30 år.
๏ Har ni bestämt er att byta tak? Varför inte
bygga taket av solpaneler. Hållbart, tätt och
bra för miljön och plånboken. SOLRIF
SYSTEM
๏ Om (när) elpriset stiger kommer din
återbetalningstid förkortas.
๏ Höjer fastighetens värde!
๏ Statligt investeringsstöd med 30%

SÅHÄR GÅR DET TILL VID
INSTALLATION AV SOLEL
Ring oss för ett
förutsättningslöst
möte!

Presentation av bolagen! Vi går
igenom fördelar, nackdelar för
just ditt hus, samlar in
information och förutsättningar
för att kunna göra en förstudie

Vi går igenom projektet och vid behov tar
fram handlingar.
Bygglov, ,Elleverantörer
Montage förutsättningar,
Bokar elektriker diskuterar med
montageledare.
Ser över bidragsdelarna
Rot 9% på hela investeringen eller statligt
investeringsstöd
30 %

Leverans!
Driftsättning

Uppföljning

Presentation av förstudie:
Effektanalys
Återgetalningstid för investering
Garantier
Förutsättningar för start
Vid accept så sätter vi igång utan
att det blir krångligt för er.

