


Peimar, production site

Włoska międzynarodowa firma specjalizująca 
się w projektowaniu, badaniach i produkcji 
wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych.
Ciągłe innowacje technologiczne i awangardowy 
charakter stosowanych innowacji gwarantują nam 
wysoką znajomość branży zdobytą przez lata.
Peimar jest w stanie zapewnić panele fotowoltaiczne 
z marką „Made in Italy”, wyprodukowane z 
materiałów najwyższej jakości i przeznaczone do 
osiągania  najwyższej wydajności w systemie PV.

Kim jesteśmy



Od centrali w Brescii Peimar zwiększył swoją międzynarodową 
obecność na wielu rynkach w oddziałach zagranicznych, aby 
zapewnić naszym klientom solidne i stałe wsparcie. Znajdziesz nas 
w: USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Afryce Południowej, Holandii, 
Ameryce Łacińskiej, Hiszpanii, Francji, Polsce i Kanadzie.

Peimar 
na całym świecie



420 polycrystalline Peimar panels

Kluczową zasadą jest ciągłe 
dążenie do jakości.
Naszą misją jest odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania naszych 
klientów, oferując międzynarodowe doświadczenie, profesjonalizm, 
kompetencje i pasję do czystej i odnawialnej energii. Są to wartości, 
które sprawiły, że Peimar jest wiodącą firmą w swojej branży.

Nasza misja



690 monocrystalline Peimar panels 

Doskonałość 
„Made in Italy”
Spojrzenie na przyszłość zielonej 
gospodarki dzięki włoskiemu 
zakładowi produkcyjnemu.
Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na moduły zarówno z 
rynku włoskiego, jak i klientów zagranicznych, Peimar postanowił 
zwiększyć moce produkcyjne, otwierając w 2017 r. nowy wysoce 
zautomatyzowany zakład produkcyjny. Główna siedziba znajduje się 
w Brescii i oferuje moc produkcyjną 350 MW rocznie.



Wysoki poziom 
automatyzacji i dokładna 
kontrola jakości gwarantują 
produkcję modułów 
fotowoltaicznych „Made 
in Italy” o bardzo wysokiej 
wydajności i stałym wzroście 
popytu ze strony klientów.

Produkcja włoska
Od wyboru materiałów, przez montaż, aż po pakowanie: każda pojedyncza faza procesu produkcyjnego odbywa się w fabryce w Brescii, 
gdzie zespół wykwalifikowanych techników i wyspecjalizowanych inżynierów zapewnia ciągły rozwój naszych produktów.

Peimar, production site - stringer machine



Nasza 
energia
Nasze doświadczenie, nasze zaangażowanie, 
siła zjednoczonego zespołu i sieć zaufanych 
współpracowników mają na celu szerokie 
rozpowszechnianie czystej i odnawialnej 
energii.

Wierzymy w 
fotowoltaikę i 
oferowaną przez nią 
dobrą przyszłość.

Peimar’s full black panels



Nasze moduły 
fotowoltaiczne
Moduły Peimar obejmują kilka linii produktów o różnych 
właściwościach, ale wszystkie o wspólnych wysokich standardach 
jakości i wydajności. Panele słoneczne Peimar poddawane są 
surowym testom i kontrolom w celu osiągnięcia najwyższych 
standardów jakości, wydajności i długotrwałej odporności.



Zakres falowników 
fotowoltaicznych
Niezwykle łatwe w instalacji i konfiguracji, falowniki Peimar łączą 
doskonały stosunek jakości do ceny z wysoką wydajnością, co czyni je 
doskonałym wyborem dla domowych, komercyjnych lub przemysłowych 
systemów fotowoltaicznych.
Dzięki modułowi Wi-Fi i bezpłatnej aplikacji możesz zawsze i wszędzie 
uzyskać dostęp do najważniejszych danych, wartości i wydajności 
instalacji.



Dzięki doskonałej jakości i wydajności panele Peimar 
są sprzedawane z największą gwarancją na rynku: 
30 lat na gwarancję produkcji liniowej i 20 lat na 
gwarancję produktu.

Gwarancja 
naszych 
modułów
30 LAT GWARANCJI LINIOWEJ NA MOC

20 LAT GWARANCJI NA PRODUKT

Photovoltaic system realized in Bermuda



Ubezpieczona 
energia
Gdziekolwiek jesteś 
na świecie
Wszystkie panele fotowoltaiczne Peimar są 
objęte ubezpieczeniem QBE z globalną polisą 
ubezpieczeniową w celu ochrony klienta w 
przypadku szkód wyrządzonych stronom trzecim 
przez wady produktu.
Polisa została zawarta z QBE Insurance Group, 
jednym z wiodących światowych ubezpieczycieli 
i reasekuratorów, który zapewnia ochronę 
ubezpieczeniową w ponad 150 krajach.

135 polycrystalline Peimar modules



— Hiszpania 2020
Top PV brand
Synonimem wysokiej jakości jest także wyróżnienie przyznane naszej 
marce przez hiszpańskich specjalistów z branży fotowoltaicznej. Peimar 
w 2020 roku został rekomendowany jako „Top PV brand”.
To wyróżnienie zostało przyznane przez komisję badawczą EUPD 
na podstawie ciągłych obserwacji i badań rynku przeprowadzanych z 
instalatorami, pośrednikami i ekspertami w sektorze fotowoltaicznym, 
którzy gwarantują dokładną jakość zadowolenia z produktu.



Thanks!
Grazie mille!

info@peimar.com • www.peimar.com


