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We live in a world borrowed from our 
children. 
This is why we take our responsibility to the environment 
and the community around us very seriously. From the 
conception of a new product all the way to its everyday 
use, we consider our carbon footprint. It takes just over a 
year of operation to pay back the energy used to produce 
the BISOL modules, which lets you quickly make a positive 
contribution to the environment.

As a member of CERES, the non-profit organisation who 
recycles all our modules, we are sure that the raw materials 
from our products can start a new life in a sustainable world 
for future generations. The BISOL HDPE mounting system is 
also manufactured with recyclable materials, which further 
reduces our impact on the environment.

BISOL Group is a European manufacturer of premium 
photovoltaic modules and it provides a full range of 
photovoltaic solutions. Our vision is to create a greener  
nvironment and future energy independence by continuously 
investing in technology, developing visionary products and 
increasing returns from photovoltaic investments. Across 
Europe, we are making green energy more cost-effective 
compared to conventional energy sources.

Throughout history, the most passionate people have  rought 
the most profound change. The best ideas have come from 
those with the brilliance and devotion to believe anything 
is possible. At BISOL Group, the world’s leading experts are 
raising industry standards and inventing creative solutions. 
Because we design products that offer the strongest lifetime 
energy yields, green energy has become more attractive 
than ever before.

... there could be a new future  
    for green energy? 

what if...

We leven in een wereld die we lenen 
van onze kinderen. 
Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid voor milieu 
en maatschappij zeer ernstig. Vanaf het ontstaan van 
een nieuw product tot zijn dagelijks gebruik houden we 
rekening met de ecologische voetafdruk. Na iets meer dan 
één jaar werking is de energie die wordt gebruikt om BISOL 
panelen te produceren al terugverdiend. Op die manier 
lever je al snel een positieve bijdrage aan het milieu.

Wij zijn lid van verschillende organisaties die zonnepanelen 
recycleren. Zo zijn we zeker dat de grondstoffen die in onze 
producten verwerkt zijn later een nieuw leven krijgen in 
een duurzame wereld voor toekomstige generaties. Om 
onze impact op het milieu nog verder te beperken, worden 
ook onze montagesystemen met recycleerbare materialen 
vervaardigd. 

BISOL Group is een Europese producent van 
hoogwaardige fotovoltaïsche zonnepanelen en biedt 
een volledig gamma fotovoltaïsche systemen aan. Onze 
internationale activiteiten worden geleid vanuit kantoren 
in Slovenië, België, Frankrijk, Italië en het Verenigd 
Koninkrijk. Wij streven naar een groenere omgeving en 
een onafhankelijke energievoorziening voor de toekomst 
door voortdurend te investeren in technologie, door 
vooruitstrevende producten te ontwikkelen en door het 
rendement van fotovoltaïsche investeringen te verhogen. 
Over de hele wereld maken we groene energie competitief 
met conventionele energiebronnen. 

Doorheen de geschiedenis zijn het altijd gepassioneerde 
mensen geweest die belangrijke veranderingen teweeg 
brachten. Inspirerende ideeën komen van toegewijde 
mensen die durven te geloven dat alles mogelijk is. Bij 
BISOL Group leggen de meest vooraanstaande experts 
ter wereld de industrienormen steeds hoger en gaan ze 
op zoek naar creatieve oplossingen. Omdat we producten 
ontwerpen met het hoogste energierendement over hun 
hele levenscyclus, is groene energie nu aantrekkelijker dan 
ooit tevoren.

... er een nieuwe toekomst
zou zijn voor groene energie?

Wat als ...



We keep our production process within the European Union 
because we passionately believe this helps us promote 
sustainability and ensure better quality control. Toxic 
materials and industrial waste are an environmental burden 
to future generations, so we eliminate the use of toxins and 
handle waste responsibly.

We carefully select suppliers to provide the components 
and materials we use in production, and all our materials 
are pre-certified and rigorously tested. By only using top 
quality components and materials, you benefit from durable 
products that last longer.

Throughout the production process we perform rigorous 
quality checks to ensure our modules offer flawless 
performance and a lifetime high-energy yield. We work 
in a flexible production environment with state-of-the-art 
equipment, which lets us respond quickly to the needs of a 
changing market.

... technology and environment  
    could go hand in hand

what if...

We houden ons productieproces binnen de Europese 
Unie omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de hoogste 
kwaliteitscontrole garandeert die wordt weerspiegeld 
in onze premiumproducten en ons helpt duurzaamheid 
te bevorderen. Toxische materialen en industrieel afval 
zijn een milieulast voor toekomstige generaties, dus 
elimineren we het gebruik van gifstoffen en verwerken we 
afval op verantwoorde wijze.

We selecteren leveranciers zorgvuldig om componenten 
en materialen te leveren die vooraf zijn gecertificeerd en 
rigoureus zijn getest. Door alleen de hoogste kwaliteit 
te gebruiken, kan u genieten van betrouwbare zonne-
energieproducten die veel langer meegaan.

Om ervoor te zorgen dat onze panelen feilloos werken 
en dat ze gedurende hun hele levenscyclus hoge 
energieopbrengsten bieden, voeren we bij iedere stap 
van het productieproces strenge kwaliteitscontroles uit. 
We werken in overeenstemming met de internationale 
normen ISO 9001 (kwaliteitsbeheer), ISO 14001 
(milieuzorg) en OHSAS 18001 (veiligheid en gezondheid).

... technologie en milieu 

    hand in hand zouden gaan?

Wat als ...



Our in-house research and development team works 
closely with world-renowned research centres to introduce 
innovative technology and powerful products. We have all 
you need to produce solar energy: from premium quality 
PV modules, industry-leading mounting systems, project 
design support, to PV plant performance monitoring and 
finance for large-scale PV plants. Because we provide a 
comprehensive range of products and services, you only 
need one company for all your solar energy requirements.

BISOL crystalline photovoltaic modules are recognised 
globally for their premium quality, excellent performance 
and aesthetic design. The high-power modules come with 
an extended 10-year product warranty and strictly positive 
power output tolerances. TÜV testing proved that the 
modules have extremely low degradation rates, are very 
robust and have an especially long lifespan. According to the 
independent PHOTON module yield test, BISOL PV modules 
are one of the world’s best-performing products. Because 
they are manufactured from strictly quality materials, they 
last longer and therefore increase your lifetime energy 
yield. This increases the profitability of your investment.

We combine performance with an elegant design which 
integrates perfectly into the aesthetics of your home. Our 
BISOL full-black modules and building integrated solutions 
are notable for the way they combine form and function. 

... one brand
    met all your solar needs

what if...

Ons intern onderzoeks- en ontwikkelingsteam werkt 
nauw samen met wereldbefaamde onderzoekscentra om 
innovatieve technologieën en producten met een hoog 
vermogen op de markt te brengen. 

De kristallijne fotovoltaïsche panelen van BISOL 
genieten internationaal aanzien om hun uitstekende 
energieopbrengsten, hun lange levensduur en hun 
esthetisch design. De toonaangevende zonnepanelen 
worden geleverd met een verlengde productgarantie, een 
vermogensgarantie van 25 jaar en een uitsluitend positieve 
vermogenstolerantie. Verschillende onafhankelijke 
laboratoriumtesten hebben aangetoond dat BISOL 
zonnepanelen een zeer lage degradatie vertonen, zeer 
robuust zijn en een bijzonder lange levensduur hebben. 
Op basis van de monitoringsgegevens van bestaande 
installaties, zijn BISOL zonnepanelen bij de best presterende 
producten ter wereld. Omdat ze gemaakt worden met 
onderdelen van de beste kwaliteit, gaan ze langer mee en 
produceren ze meer energie over hun hele levenscyclus. 
Dit zorgt voor meer rendement op de investering, meer 
besparingen en hogere winstgevendheid.

Wij combineren hoge opbrengsten met een elegant 
design dat mooi kan worden geïntegreerd in uw woning. 
De volledig zwarte panelen en in-dak (BIPV) oplossingen 
van BISOL vallen op door de manier waarop vorm 
en functionaliteit op een esthetische manier worden 
gecombineerd. Onze Spectrum reeks zonnepanelen met 
gekleurde cellen, zijn speciaal ontworpen voor projecten 
waar de kleurovereenkomst met het gebouw van kapitaal 
belang is. De doorschijnende Lumina panelen met 
aanpasbaar aantal zonnecellen, laten meer natuurlijk 
daglicht door en zijn ideaal voor wintertuinen, kassen 
(serres) en carports. Of het nu gaat om een huishoudelijke- 
of commerciële zonne-installatie, XL-modules zorgen voor 
meer rendement door meer geïnstalleerd vermogen op 
een kleiner oppervlak mogelijk te maken, terwijl de kosten 
van arbeid en montagemateriaal worden verlaagd.

... een zonnepaneel 
    nog zoveel meer kon doen?

Wat als ...



... one brand
    met all your solar needs

what if...

We design our own complete solutions for mounting systems 
to be easily installed and give long-term performance, which 
saves you time and similarly increases the profitability of 
your investment. The BISOL HDPE mounting system, also 
designed in-house, is especially suitable for flat roofs. It 
requires no penetration of the roof and remains hidden 
from the eye due to its flat angle. With a wide range of 
BISOL aluminium profiles, hooks and other accessories, we 
offer an industry-leading solution for any type of roof or 
ground-mounted PV system. 

 

... u bij één merk terecht 
    kon voor alle onderdelen van uw 

zonne-installatie?

Wat als ...

We hebben alles wat u nodig heeft om zonne-energie te 
produceren: hoogwaardige fotovoltaïsche zonnepanelen, 
vooraanstaande montagesystemen, ondersteuning bij het 
projectdesign en monitoring. Omdat we een uitgebreid 
assortiment producten en diensten aanbieden, hoeft 
u slechts op één bedrijf een beroep te doen voor al uw 
zonne-energiebehoeften

We ontwerpen onze eigen montagesystemen, die 
voor elk type dak- of grondinstallatie kunnen gebruikt 
worden. BISOL Easymount montagesystemen zijn 
ontworpen met het oog op een eenvoudige en snelle 
plaatsing. U spaart tijd uit tijdens de plaatsing en de 
winstgevendheid stijgt. Wij bieden een breed assortiment 
bevestigingsmaterialen, gaande van UV-resistente HDPE 
consoles en aluminium driehoekstructuren voor platte 
daken tot profielen, dakhaken, klemmen, en andere 
onderdelen. De montagesystemen van BISOL hebben 
tot 15 jaar productgarantie en bieden een betrouwbare 
oplossing voor uiteenlopende toepassingsgebieden en 
windzones. 

We begrijpen dat verantwoordelijk en efficiënt 
energiebeheer essentieel    is   voor energieonafhankelijkheid. 
Onze BISOL off-grid zonnesystemen en straatverlichting op 
zonne-energie zijn speciaal ontworpen voor particuliere, 
commerciële en gemeentelijke gebruikers en zorgen voor 
een langdurige autonomie en zorgeloze werking.



... als u altijd op de eerste 
plaats kwam?

Wat als ...

Tevreden klanten zijn de drijvende 
kracht in ons bedrijf. 
Daarom ontwikkelt ons team systemen voor groene 
energie die afgestemd zijn op uw specifieke behoeften. 
Vanuit onze internationale filialen verlenen we snelle en 
betrouwbare ondersteuning. 

Kwaliteit is meer dan alleen een woord. 

We gebruiken de beste materialen om u geavanceerde 
producten te bieden, zodat u altijd het meeste haalt uit uw 
investering in groene energie. Bovendien staat ons hoog 
opgeleide aftersales supportteam altijd voor u klaar om u 
een onovertroffen service te bieden.
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