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QUEM SOMOS...
SOLARSTEM
TUDO COMEÇA PELA
ESTRUTURA

A Talleres Cendra, S.A. fabrica

Desde um princípio, quisemos posicionar a

componentes para as principais empresas

marca Solarstem como uma referência de

da indústria automóvel e do sector da

qualidade e inovação, dotando os nossos

construção desde 1953. Em 2008, foi

produtos com soluções que aumentam a

criada uma marca própria especializada na

eficiência do instalador.

concepção e fabrico de sistemas de
montagem para módulos fotovoltaicos e
colectores solares denominada Solarstem.

Cronologia da Talleres
Cendra, S.A.

1953
Constituição da
Talleres Cendra
em Barcelona,
Pere IV

1964
Mudança e
ampliação para
a Barcelona,
Marques Sta.
Isabel

1985
Constituição da
Talleres Cendra
como
Sociedade
Anónima

1988
Ampliação dos
locais para a
Montajes
Cendra em
Barcelona,
Marques Sta.
Isabel

2000
DIN ISO 9002
Certificação
sistema de
qualidade

2006
Construção e
mudança para
as novas
instalações de
Granollers
(Barcelona)

2008

Início da
comercialização
sob a marca
Solarstem

O QUE FAZEMOS
SOLUÇÕES PARA FIXAÇÃO DE
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS E
COLECTORES SOLARES
A produção da Solarstem divide-se em

Todos os sistemas de montagem e

duas linhas de produto: os sistemas de

estruturas em série são fabricados em

montagem à medida e estruturas em série, versões para coberturas planas, coberturas
sendo estas últimas especialmente
direccionadas para os fabricantes de
colectores solares e módulos fotovoltaicos.

inclinadas e hortas solares.

SISTEMAS DE MONTAGEM PARA SUPERFÍCIES PLANAS

SISTEMAS DE MONTAGEM PARA COBERTURAS INCLINADAS

SISTEMAS DE MONTAGEM PARA HORTAS SOLARES

ESTRUTURAS FABRICADAS EM SÉRIE

REFERÊNCIAS
OS CLIENTES E OS
PROJECTOS
REALIZADOS A
NOSSA MELHOR
APRESENTAÇÃO
A Solarstem conta com clientes em toda a

O nosso êxito baseia-se em oferecer-lhes

Europa, entre os quais se encontram

um produto de primeira qualidade e

algumas das mais importantes empresas

conseguir com que se deixem de preocupar

nos respectivos sectores empresariais.

com um produto que não é fundamental
na sua área de negócio.

É sabido que a indústria automóvel exige

O facto de termos implementado um

níveis de qualidade muito elevados aos

sistema de garantia de qualidade do

seus fornecedores e os submete a

processo de produção, permite-nos ter a

avaliações contínuas para garantir a

homologação da marcação CE nos nossos

excelência do produto.

produtos e dar uma garantia limitada de 15

É neste mesmo ambiente que se concebem
e fabricam os componentes das nossas
estruturas, obtendo como resultado um
produto com a mesma qualidade que a de
um componente automóvel.

anos na maior parte dos nossos sistemas e
componentes.
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