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Školicí středisko pro termické 
a fotovoltaické systémy

Tato dceřiná společnost německé firmy 
Soleg, která působí v Evropě již 15 let, za-
stupuje na území ČR významné evropské 
výrobce, jako jsou např. REC Solar, Solar-
World, Sovello.

V areálu společnosti, na adrese Čermá-
kova 60A, Plzeň, byla zrealizována výstavba 
cvičného krovu, na kterém mohou partneři 
a odběratelé společnosti zkusmo instalovat 
termické kolektory.

„Naším cílem je připravit partnerské in-
stalační firmy na všechny možné situace, se 
kterými se během instalace na střeše mo-
hou setkat,“ říká Vladimír Procházka z fir-
my Soleg.

V rámci krátkého školení se zde seznámí 
s konstrukčními prvky a upevňovacími systé-
my nejvyšší kvality, s upevňováním kolektorů 
na běžné i atypické střešní konstrukce, v pod-
statě si vyzkouší i nejnovější trendy a novin-
ky při montáži a upevňování solárních pane-

lů. Zástupci montážních firem se zde seznámí 
i s minimalizací rizika povětrnostních podmí-
nek – vítr, sníh apod.

Inspirací pro tento počin byla pro Soleg, 
s. r. o., spolupráce se společností Schletter. 
Tato společnost již mnoho let vyrábí v nej-
vyšší kvalitě speciální konstrukční prvky pro 
upevnění fotovoltaických modulů k libovol-
nému typu střechy nebo k fasádě domu. Tato 
společnost dodává současně komplexní ře-

šení pro volně stojící konstruk-
ce a samozřejmě také prvky pro 
upevnění fotovoltaických a ter-
mických panelů k těmto kon-
strukcím.

Ve školicím areálu renomo-
vané společnosti Schletter, ne-
daleko Mnichova, se ve dnech 
19. až 20. 7. 2010 setkalo 
na dvacet zástupců montážních 
a instalatérských firem z České 
republiky. Svým partnerům na-
bídla společnost Schleter školicí 
projekt, který se setkal s velmi 
kladnou odezvou, o čemž svěd-
čí mj. také slova pana Muchny 
ze společnosti Revamont:

„Získali jsme nejen neoceni-
telné teoretické informace, ale 
i praktické zkušenosti s montá-
ží špičkových solárních pane-
lů na různé typy střešních kon-
strukcí. Nové konstrukční systé-
my nám přinesou nejen úsporu 
času při montáži, ale našim kli-
entům i jistotu minimalizace ri-
zik způsobených povětrnostní-
mi vlivy.“

První den setkání byli účast-
níci seznámeni se zásadami 
správného navržení montážní-
ho systému. Teoretické vybave-
ní získali i v oblastech vlastního 
rozměření na střeše, naplánová-

ní a provedení instalace.
Druhý, stěžejní den celého setkání, byl 

věnován praktickým dovednostem, jež byly 
za pomoci zkušených tlumočníků předávány 
těmi nejpovolanějšími – odborníky ze spo-
lečnosti Schletter. Závěrem získali účastníci 
certifikát, opravňující je k montáži a instala-
ci produktů společnosti Schletter.

Další informace v inzerátu na této straně nebo 
na: http://www.soleg.cz

S prospěšným nápadem vstoupila  
na český trh společnost Soleg
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Obr. 1. Montáž na střeše

Obr. 2. Připevňování solárního panelu


