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Standartizuoto dydžio automobilių pavėsinės su saulės 
elektrine - naujos kartos sprendimas žalios energijos 
gerbėjams. Tokias stogines verta rinktis visiems privačių 
namų gyventojams ieškantiems tvaraus, ekonomiško ir 
išskirtiniu dizainu pasižyminčio pasiūlymo.

Ilgaamžis produktas (moduliai su 
C2C sertifikatu + medinė konstrukcija)

Modernus stoginės dizainas;
Platus spalvų pasirinkimas;

Grūdinto stiklo saulės moduliai 
praleidžia saulės spindulius;

Integruotas LED apšvietimas;

Įrengta lietaus nubėgimo sistema;

Paslėpti kabeliai ir pajungimo dėžutės;

Didesnis elektros generavimas su premium 
dvipusiais saulės moduliais; 

SOLID ePIT

Ilgaamžiškas statinys – klijuota mediena ir 
ilgaamžiai moduliai



Moduliai SOLID ePIT-1 SOLID ePIT-2

Modulių kiekis

Elektrinės galia

16

5,6 kW

32

11,2 kW

Inverteris

Modulis

Huawei SUN 2000-6KTL-M1, 6kW Huawei SUN 2000-12KTL-M2, 12kW

SOLID Bifacial SOLID Bifacial 

15700 EUR 25150 EUR

18997 EUR

14810 EUR

17920,1 EUR

23940 EUR

28967,4 EUR

30431,5 EUR

Garantija darbams
ir kitai įrangai

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Kaina be inverterio be PVM

Kaina be inverterio su PVM

Į kainą įskaičiuota*

Dokumentų tvarkymas Monitoringas

Montavimo darbai**

konstrukcija ir 
pamatai

Techninių sprendimų 
įvertinimo darbai

Saulės elektrinės
įrengimo darbai

Konstrukcijai ir
inverteriui

10 m.

Pateikiame Jums abu variantus, kuriuos galite peržiurėti ir į(si)vertinti. 

SOLID ePIT
stoginė
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* Griovio, reikalingo kabelio pravedimui iki paskirstymo skydo, iškasimo darbų kaina nėra įtraukta ir yra vertinama individualiai kiekvienu atveju.
** Aplinkos tvarkymo darbai neatliekami.

Dažymui 

2 m. 5 m.
Elektrinės

montavimo darbams

Kainos galioja iki 2021 m. rugsėjo 30 d.



Techniniai
parametrai

SOLID ePIT-1
16 modulių stoginė

SOLID ePIT-2
32 modulių stoginė

Galia

Išmatavimai

5,6 kW 11,2 kW

7131 x 4386 mm 7131 x 8710 mm

Stoginės pasvirimo kampas 3o

LED apšvietimas Integruota (6 LED, 1 m / vnt.)

Garantija konstrukcijai 10 metų 

Garantija dažymui 2 metai

Sniego apkrova 5500 Pa 

Vėjo apkrova 32m/s

Konstrukcijos medžiaga Klijuota mediena (Glulam GL24h)

Konstrukcijos apdirbimas Pramoninis dažymas

Spalvos RAL 9016 (balta) ir RAL 7015 (pilka)*

Parkavimo vietų skaičius 1 automobilis 2 automobiliai

*papildoma spalvų paletė pateikiama atskira užklausa

Lietaus nubėgimo sistema Yra
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Huawei 
SUN2000-6KTL-M1, 
6kW

Huawei
SUN2000-12KTL-M2, 
12kW

Inverteris

Pagrindinė
įranga

Galia

Produkto garantija, metais

350 W

30

Efektyvumo garantija 30 m. - 87%

Degumo klasė A

Rėmas Nėra

Masė, kg 30

Savaime nusivalantis Taip

SOLID Bifacial
Stiklas / Stiklas
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SOLID ePIT stoginės
įsigyjimo ir montavimo 
planas:

Turite klausimų?
Į juos mielai atsakys:

Andžejus Gabrunas

CEO | Direktorius
Tel. +370 619 57835
El.p. andzejus.gabrunas@solitek.lt

Parengsime detalų brėžinį,
pasiūlymą ir sutartį;1
Užsakysime įrangą bei padėsime
suderinti salygas su ESO;2
Padėsime gauti APVA paramą;

Sumontuosime stoginę
Jums patogiu metu;4
Atliksime saugų įrenginio 
pajungimą ir užtikrinsime
sklandų jo veikimą; 

5
Užtikrinsime stoginės
ir saulės elektrinės 
priežiūrą iki 3 metų.

6

3
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15700 EUR 25150 EUR

18997 EUR

14810 EUR

17920,1 EUR

23940 EUR

28967,4 EUR

30431,5 EUR

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Kaina be inverterio be PVM

Kaina be inverterio su PVM

SOLID ePIT-1
16 modulių stoginė

SOLID ePIT-2
32 modulių stoginė

Kainos galioja iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Pasinaudokite mūsų partnerio 
„Inbank“ suteikiama galimybe 
įsigyti „ePIT“ automobilio 
stoginę dar paprasčiau ir 
lengviau. Nebereikia galvoti 
apie visą sumą -  dabar 
paskolą nuosavai automobilio 
pavėsinei su saulės elektrine, 
bankas suteikia itin palankio-
mis sąlygomis.

Daugiau informacijos 
suteiksime žemiau 
nurodytais kontaktais. 

Nuo šiol įsigijusiems „ePIT“ stoginę 
DOVANOJAME tarptautinės draudi-
mo bendrovės „Gjensidi-
ge”draudimą.

Išskirtinio dizaino automobilių 
pavėsinė ant kurios sumontuota 
„Solitek“ saulės šviesos elektrinė 
ne tik ekologiška, estetiška, bet 
nuo šiol ir dar saugesnė. „Gjen-
sidige” draudimas nelaimės atveju 
įsipareigoja atlyginti nuostolius 
kilusius dėl gaisro, užliejimo, 
vagystės ar elektros įtampos 
svyravimų. Nedelskite ir priimkite 
sprendimą dabar!

Pristatome 
ypatingą
pasiūlymą!


