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účinky a užití optického záření

strukční činnosti, zpracování záměru rea-
lizace nebo výběru nejvhodnějšího systé-
mu a možného řešení. 

Součástí komplexních dodávek je vy-
řízení dokumentace pro poskytnutí dota-

cí na investované zakázky 
včetně potřebné technické 
agendy k připojení fotovol-
taických elektráren do dis-
tribuční sítě. Mimořádný 
důraz je kladen na pocti-
vé provedení každé instala-
ce spolu s jejím estetickým 
zpracováním při dosažení 
maximální účinnosti. 

Společnost má za sebou 
mnoho úspěšných realizací 
FVE po celé České repub-
lice i na Slovensku na vol-
ných plochách i na stře-
chách (např. firma Pokor-
ný Dačice, FVE 340 kWp 
a 70 kWp).

Společnost Montis mj. 
vyvinula plastový nosný 
spojovací systém pro kon-
strukce FVE, který zlevní 
konstrukční řešení. Tento 
systém je založen na prin-
cipu uchycení panelů plas-
tovými prvky k nosné kon-
strukci. Nosná konstrukce 
je z pozinkovaných profilů 
a je rovněž uchycena k nos-
ným prvkům střechy podle 
typu krytiny.

Mezi hlavní činnosti společnosti Mon-
tis Stroje patří: 
1.  dodávky: 
– mono-, polykrystalických a amorfních 

panelů, 
– kompletní fotovoltaické technologie, 

včetně komponentních sestav, 
– konstrukčních systémů pro střešní 

a pozemní realizace, 
– ostrovních systémů pro místa bez elek-

trických sítí; 
2. služby: 
– zdarma vypracování cenové nabídky 

na realizaci solární elektrárny, včetně 
eko nomické návratnosti, 

– vyřízení licence na ERÚ, 
– záruční a pozáruční servis, 
– výpomoc při řešení financování. 

Společnost je držitelem certifikátu 
ČSN EN ISO 9000:2001.

Další informace lze získat na: 
http://www.mstroje.cz.

Česká společnost Montis Stroje, s. r. o., 
se specializuje na solární a fotovoltaické 
elektrárny (FVE) od projektování stacio-
nárních a otočných fotovoltaických sys-
témů až po jejich dodání a montáž. Na-

bízí systémy jak s dodáním „na klíč“ (ná-
vrh projektu podle zadaných parametrů 
a požadavků, realizace FVE a její uvede-
ní do provozu), tak i pro svépomocnou 
montáž pro domácnosti a podnikatele.

Kromě toho společnost nabízí odborné 
poradenství týkající se projektové a kon-
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Obr. 3. Plastový nosný spojovací systém pro 
konstrukce FVE

Obr. 1. Fotovoltaická elektrárna na volné ploše v Jeseníku n. O.

Obr. 2. Fotovoltaická elektrárna na rodinném domě v Lešné
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