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Gutami Solar Projects streeft naar maximale klanttevredenheid en heeft voor u een optimaal systeem samengesteld. Alle
onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd, voor een optimaal rendement. Wij werken met onderstaande merken:

Gutami Solar bestaat uit panelen met een topkwaliteit. Voor de mono panelen verkiezen
ly panelen werken we met CSUN. Beide merken hebben in combinatie met een hightech
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Eging PV, opgericht in 2003, is een hightech onderneming die gespecialiseerd is in de
ontwikkeling, productie en marketing van fotovoltaïsche zonne-producten. Door zonnecellen
en -modules met hoog rendement te ontwikkelen en zich te concentreren op het benutten
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ONDERCONSTRUCTIE

Metaalbedrijf KWWS is in 2010 gestart met de ontwikkeling van SOLARSTELL montagesystemen
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