
 

 

ESTRUTURAS PERSONALIZADAS 
PARA COLECTORES SOLARES E MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Declaração de 
desempenho e 
marcação CE 

Fabricadas à 
medida, 
personalizadas 
para cada cliente 

Para qualquer 
tipo de colector 
solar e superfície  

Utilizada pelos 
principais 
fabricantes 
europeus 



 

 

NÃO TERÁ DE SE PREOCUPAR COM AS 
ESTRUTURAS 
 

 
 

Se for fabricante ou distribuidor de colectores 
solares ou módulos fotovoltaicos, é possível 
que o fabrico de estruturas não seja a sua 
prioridade. 
 
Seja qual for a forma como comercializa as 
estruturas, por componentes, kits, etc., nós, 
ao sermos fabricantes, podemos adaptá-las à 
sua forma habitual de trabalho. 

Clientes de toda a Europa confiaram nas 
nossas estruturas e incluem-nas como 
acessório para os seus colectores solares. 



 

 

Estrutura superfície plana por dois coletores com 

tanque, feito de alumínio. 

Estrutura Coplanar superfície inclinada, feita de 

alumínio e elementos de fixação saver telha de aço 

inoxidável. 

NÃO TERÁ DE SE PREOCUPAR COM AS 
ESTRUTURAS 
 

 
 

ESTRUTURAS GARANTIDAS 

De acordo com a directiva europeia (EU) 
305/2011, para vender um produto de 
construção na União Europeia, o fabricante 
é obrigado a emitir uma Declaração de 
Desempenho e a colocar a marcação CE. 
Por sua vez, o distribuidor deve certificar-
se de que o produto, caso seja necessário, 
possui a marcação CE e se faz acompanhar 
do devido comprovativo. 

O Solarstem está homologado pela 
entidade TÜV Reihnland para colocar a 
marcação nas nossas estruturas. 
 
Dispõe igualmente do sistema de qualidade 
homologado para a concepção e fabrico de 
estruturas de acordo com a norma ISO 
9001:2000 



 

 

ESTRUTURAS FABRICADAS À MEDIDA 
O CLIENTE DECIDE COMO QUER QUE SEJAM AS ESTRUTURAS 

KIT  ESTRUTURA MONTADO 



 

 

ESTRUTURAS FABRICADAS À MEDIDA 
O CLIENTE DECIDE COMO QUER QUE SEJAM AS ESTRUTURAS 

As diferentes estruturas que vão configurar o 

catálogo são definidas de acordo com as 

indicações do cliente. Basicamente, decide-se 

como se modulam em função da quantidade de 

colectores, dos tipos de superfície (tecto, terraço, 

fachada,..) e dos acessórios que serão incluídos 

como, por exemplo, as fixações. 

Cada uma das estruturas será concebida para 

suportar as cargas de neve e vento 

correspondentes às zonas de montagem 

predefinidas com o Cliente e que o consumidor 

final deverá ter em conta.  

Podemos fabricar as estruturas com vários 

materiais e acabamentos, tais como alumínio, aço 

galvanizado, pintura, etc... Existe a possibilidade 

de fornecer as estruturas em diferentes estados 

de montagem, sendo o mais comum em forma de 

kit, que inclui todos os elementos desmontados 

numa embalagem individual. 

Os rótulos, embalagem e manuais podem ser 

personalizados com a imagem da empresa do 

cliente. 

 

COLECTOR SOLAR COM A 

SUA ESTRUTURA 



 

 

OS NOSSOS CLIENTES  
PODE SER QUE O MAIS IMPORTANTE SEJAM AS REFERÊNCIAS 



 

 

Baxi UK 

Baxi Italy  

Algumas das empresas que 
confiaram nas nossas 
estruturas 
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Solarstem | Talleres Cendra, S.A. 

C/ Cal Ros dels Ocells, 20 | Pol. Ind. Coll de la Manya 

08403 Granollers BARCELONA (Spain) 

teléfono:     +34 933 072 817 

fax:            +34 933 949 838 

e-mail:        info@solarstem.com 

internet:      www.solarstem.com 

 


