
LADDBOX

Varför inte ladda bilen med el ifrån solen. Med

detta tillägg får du en integrerad laddbox

tillsammans med solcellerna. Mer info  om

laddboxen finner du på:  

www.lindbacken-uppsala.se/solceller

167 446kr 18 000kr
I priset ingår laddbox och installation.
Kostnad efter bidrag 9 000kr
 
För beställning och information:
www.lindbacken-uppsala.se/solceller

SOLCELLSPAKET HIMLA  

Ett skräddarsytt paket med våra svarta Nordic

Series solceller inklusive installation och garanti. 

Solcellstyp: Monokristalina

Effekt / panel: 310W

Total systemeffekt: 12,4 kWp

Beräknad årsproduktion: 9 100 kWh/år

Årlig besparing 11 000kr
Din årliga avkastning 6,7% skattefritt
Kostnad efter erhållet bidrag 147 205 kr
 

För beställning och information:
www.lindbacken-uppsala.se/solceller

FÖRSE DITT NYA BOENDE MED
EL IFRÅN SOLEN

Tillsammans med  Lindbacken har vi på HPSolartech tagit fram en skräddarsydd lösning för Brf
Himla. Att välja solpaneler till hemmet är inte bara ett viktigt steg mot en mer hållbar vardag. Det är
också en investering man ska göra. Och hur kan du då veta att du väljer rätt, det är ju en djungel att
hitta rätt lösning för sin fastighet och behov.  Vi på HPSolartech har därför gjort det enkelt för dig
som blivande bostadsägare att ställa om till en mer hållbar vardag. 

 
Vi har paketerat ett generöst erbjudande med vårt solcellssystem Nordic Series som är utvecklat för
vårt nordiska klimat, där allt ingår utan några dolda tillägg. Som alternativ kan du även välja till en
laddbox som gör det möjligt att ladda din bil med el ifrån solen. Vi tar ansvar för hela processen och
lämnar 10 års garanti på både produkter och arbete. 
 
För att få mer informration om solceller och vårt erbjudande kan du läsa mer på: 
www.lindbacken-uppsala.se/solceller

Prisexempel
Prisexempel ovan baseras på en installerad anläggning om 65 kvm med en effekt på totalt 12,4kWp. För att få plats med denna anläggning har vi
nyttjat både fram- och baksida av Himla modell 131kvm. Priset är baserat på att minst 4 hushåll gör beställning. Vi kommer göra indivuduella
offerter åt varje bostadsinnehavare för att ni ska få en lösning som är anpassad för era behov. Priset är vägledande och speciellt framtaget för
Lindbacken och Himlas bostadägare. 



Solenergi växer så det knakar i hela världen i takt med att fler och fler får upp ögonen för hur mycket
pengar man kan spara genom att producera sin egen elektricitet. Att man samtidigt gör en stor och
långsiktig insats för kommande generationers klimat och miljö är så klart även en starkt bidragande faktor.
HPSolartech är en komplett leverantör av högpresterande solcellsanläggningar. Våra kunder vill ha
problemfri teknik med högsta kvalitet som levererar i många år till konkurrenskraftiga priser. Vi tar hand om
hela processen från start till mål – inklusive alla ansökningshandlingar. Samtliga produkter importeras direkt
från stora ledande tillverkare utan mellanhänder
 

Hållbarhet och säkerhet i fokus 
Vi på HPSolartech är väldigt glada och stolta att ha Länsförsäkringar Uppsala som delägare och
samarbetspartner. Hållbarhet och säkerhet är vårt fokus. Man måste tänka på att en solanläggning är en
långsiktig investering och hur viktigt det är att utrustningen som monteras på ens fastighet, installeras
korrekt och säkert. 
 
Vår ambition är att våra lösningar kommer bli den nya standarden på marknaden för solanläggningar. Vi
jobbar mycket med lantbruk och där gäller extra stränga krav på elsäkerheten (LBK), speciellt om det finns
djur på gården. Vi följer förstås alla regler på lantbruksinstallationer, och har valt att tillämpa många av
samma regler på alla andra installationer vi också gör. Vi ser att det höjer kvaliteten och säkerheten på vår
produkt
 

Egen utveckling 
HPSolartech är ett av få solbolag i Sverige som jobbar med egen produktutveckling. Vi har till exempel tagit
fram ett eget montagesystem som med bibehållen hållfasthet använder hälften så mycket aluminium som
konventionella system. Det ger mindre takbelastning och är betydligt bättre för miljön. Allt som vi utvecklar
designar vi för nordiska förhållanden och för en livslängd på minst 50 år. Vi jobbar med de största och mest
välrenommerade fabrikerna som tillverkar både åt oss och flera välkända varumärkena. Vi besöker alla
fabriker varje kvartal och ställer höga krav på kvalitet och miljöarbete. Bara de bästa komponenterna
kombinerar vi ihop till ett HPSolartechsystem och vi tycker att du ska välja det bästa och självklart det
säkraste!
 

Garantier
Vi på HPSolartech vill att du ska kunna känna dig helt trygg när du investerar i en solcellsanläggning från
oss. Därför erbjuder vi ett av marknadens bästa garantivillkor. Grundtanken med våra villkor är att garantin
ska gälla minst så länge att anläggningen har betalat av sig. Det gör att du som kund inte behöver ta någon
ekonomisk risk. Baserat på detta resonemang ger vi 10 års produktgaranti på solpanelerna, 10 år på
växelriktaren och 10 år på själva installationen. Den sista delen är den viktigaste och det är där vi skiljer oss
mest från våra konkurrenter. Ofta får man bara två eller kanske fem års garanti på installationen och det är
med själva installationen som flest fel sker. Vi ger också en linjär effektgaranti på solpanelerna på 80% till
25 år. Den innebär att efter 25 år så ger solpanelerna fortfarande minst 80% av sin ursprungliga effekt.
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