


Peimar, production site

Italiaanse multinational, gespecialiseerd in 

het ontwerpen, onderzoeken en produceren 

van fotovoltaïsche modules met een hoog 

rendement.

Door de constante technologische en avant-

gardistische innovaties hebben wij door de 

jaren heen een grondige kennis van de sector 

verworven.

Peimar kan daarom gegarandeerd “Made in 

Italy” fotovoltaïsche panelen vervaardigen met 

materialen van de hoogste kwaliteit en geschikt 

voor het bereiken van de hoogste prestaties in 

uw PV-systeem.

Wie zijn wij



Vanuit het centrale hoofdkantoor in Brescia heeft Peimar zijn 

internationale aanwezigheid op meerdere markten uitgebreid met 

buitenlandse vestigingen om onze klanten solide en constante 

ondersteuning te bieden. U kunt ons vinden in: VS, VK, Australië, 

Zuid-Afrika, Nederland, Latam, Spanje, Frankrijk, Polen en Canada.

Peimar wereldwijd



420 polycrystalline Peimar panels

Kernprincipe is het continue 
streven naar kwaliteit.

Onze missie is om aan de vraag en behoeften van onze klanten 

te voldoen, door onze internationale ervaring, professionaliteit, 

competentie en passie voor schone en hernieuwbare energie aan 

te bieden: dit zijn de waarden die Peimar tot een toonaangevend 

bedrijf in zijn sector hebben gemaakt.

Onze missie



690 monocrystalline Peimar panels 

De excellence
van made in Italy
Een blik op de toekomst van 
de groene economie met een 
Italiaanse productiefaciliteit.

Om aan de steeds grotere vraag naar modules van zowel de 

Italiaanse markt als die daar buiten te voldoen, besloot Peimar 

de productiecapaciteit te vergroten. In 2017 openden zij een 

nieuw, sterk geautomatiseerde productiesite. Het hoofdkantoor is 

gevestigd in Brescia en heeft een productiecapaciteit van 350 

MW per jaar.



Het hoge niveau 

van automatisering 

en nauwkeurige 

kwaliteitscontrole 

garanderen de productie 

van “Made in Italy” 

fotovoltaïsche modules met 

een zeer hoog rendement 

en de constante toename 

van de vraag van klanten.

Italiaanse productie
Van materiaalkeuze, montage tot verpakking: elke fase van het productieproces vindt plaats in de Brescia-fabriek, waar een team 

van gekwalificeerde technici en gespecialiseerde ingenieurs zorgt voor de continue ontwikkeling van onze producten.

Peimar, production site - stringer machine



Onze 
energie
Onze ervaring, onze inzet, de kracht van 

een verenigd team en een netwerk van 

vertrouwde partners hebben tot doel 

schone en hernieuwbare energie op grote 

schaal te verspreiden.

Wij geloven in 
fotovoltaïsche energie 
en de mooie toekomst 
die het biedt.

Peimar’s full black panels



Onze fotovoltaïsche 
modules
Peimar-modules zijn beschikbaar in verschillende productlijnen 

met verschillende kenmerken, maar allemaal met zeer hoge 

kwaliteits- en efficiëntie-eisen. Peimar-zonnepanelen worden aan 

strenge tests en controles onderworpen om de hoogste kwaliteits-, 

prestatie- en duurzaamheidsnormen te bereiken.



Het assortiment 
fotovoltaïsche 
omvormers
Extreem eenvoudig te installeren en configureren, Peimar-

omvormers combineren een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

met een hoog rendement, waardoor het een uitstekende keuze is 

voor uw residentiële, commerciële of industriële fotovoltaïsche 

systemen.

Dankzij de Wi-Fi module en de gratis applicatie heb je altijd en 

overal toegang tot de belangrijkste data, waarden en prestaties van 

de installatie.



Dankzij hun uitstekende kwaliteit en prestaties 

worden Peimar-panelen verkocht met de 

grootste garantie op de markt: 30 jaar voor 

lineaire productiegarantie en 20 jaar voor 

productgarantie.

De garantie van 
onze modules
30 JAAR LINEAIRE VERMOGEN GARANTIE

20 JAAR PRODUCTGARANTIE

Photovoltaic system realized in Bermuda



Verzekerde 
energie
Waar je ook bent 
in de wereld

Alle fotovoltaïsche panelen van Peimar zijn 

gedekt door QBE Insurance met een wereldwijd 

dekkingsbeleid om de klant te beschermen in geval 

van schade aan derden door productdefecten.

De polis is aangegaan bij QBE Insurance Group, 

een van ‘s werelds toonaangevende verzekeraars 

en herverzekeraars, die verzekeringen biedt in 

meer dan 150 landen. 135 polycrystalline Peimar modules



— Spanje 2020
Top PV brand
Synoniem voor hoge kwaliteit is ook de prijs die door onze Spaanse 

specialisten in de fotovoltaïsche sector aan ons merk wordt 

toegekend. Peimar in 2020 wordt aanbevolen als “Top PV brand”.

Deze nieuwe mijlpaal is toegekend door de EUPD Research 

Commission, op basis van hun voortdurende onderzoek en 

marktonderzoeken uitgevoerd met installateurs, tussenpersonen 

en experts binnen de PV-sector die een nauwkeurige kwaliteit van 

producttevredenheid garanderen.



Thanks!
Grazie mille!

info@peimar.com • www.peimar.com


