
SOLCELLEr

Producer din egen elektricitet 
og spar masser af penge og CO2



Solceller på taget er god økonomi
Ved stigende elpriser kan du spare rigtig mange penge ved 
at producere din egen strøm. Den strøm du ikke selv bruger 
time-til-time, sælger du til det offentlige elnet. Derfor kan 
du med stor sikkerhed estimere din totaløkonomi med et 
solcelleanlæg, som kan være en af de bedste investeringer, 
du som husejer kan gøre. 

Spar maSSer af penge med Solceller 

Spar  
130.000 kr. 

over 20 år 

• Et solcelleanlæg fra Jydsk Tagteknik har en levetid på 
30-50 år. 

• Besparelsen stiger hvert år grundet stigende elpriser.  

• Efter ca.12 år er købssummen tjent hjem, hvorefter du 
har gratis el i anlæggets levetid.  

• Elproduktion med solceller gør dig selvforsynende med 
strøm og reducerer co2 belastningen af miljøet.

Jydsk Tagteknik – en kompetent partner
Jydsk Tagteknik har 50 års erfaring indenfor tagrenovering 
og energioptimering af danske parcelhuse, og vi er i dag 
den største og foretrukne entreprenør til tagopgaver. 

Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved produkt, garanti og 
leverandør, når du skal vælge solcelleanlæg. Vi tilbyder 
dig derfor en gratis og uforpligtende snak om, hvad der er 
vigtigt for dig, og om hvad Jydsk Tagteknik kan tilbyde. 

læs mere på www.jydsktagteknik.dk

ToTaløkonomi ved Solceller

Besparelse  
efter 1 år  

Besparelse  
efter 10 år  

Besparelse  
efter 20 år  

Besparelse  
efter 30 år  

investering til-
bagebetalt efter

4.700 kr.  55.000 kr.  130.000 kr.  240.000 kr. 12 år

Eksempel baseret på et 3 kWp Solcelleanlæg fra Jydsk Tagteknik. 60% af den producerede strøm bruges time-til-time, 
resten afregnes med elselskabet til 0,60 kr/KWh hhv. 0,40 kr/KWh efter 10 år. Stigning i elpris på 4% årligt.



5 gode grunde Til aT SamarBeJde med JydSk TagTeknik

1. HøJ kvaliTeT af maTerialer
Såvel paneler som invertere og montagestel er nøje udvalgt 
af Jydsk Tagteknik efter princippet best value for money. 
Panelerne er af høj slidstærk kvalitet og fremtræder i stilrent 
design med sort baggrund og sort alu ramme, der passer 
til alle tage. Vi anvender kun markedets bedste invertere og 
montagestel, da også disse dele har afgørende betydning 
for anlæggets holdbarhed og ydeevne. 

2. 1. klaSSeS monTage
Hos Jydsk Tagteknik sætter vi en ære i at levere løsninger 
af høj kvalitet, der lever op til vores kunders forventninger. 
Kvaliteten af arbejdets udførsel er afgørende for holdbarhed
og ydeevne af din nye solcelleløsning. Anlægget monteres 
af vores egne faguddannede håndværkere, der er speciali-
serede i montering af solceller. Tilslutning af inverter vareta-
ges naturligvis af vores autoriserede elinstallatører. Vi har 50 
års erfaring indenfor tagarbejde, og ingen kender de danske 
tage bedre end os. vi er derfor den kompetente partner 
til at montere dit nye anlæg flot, sikkert og forsvarligt på 
dit tag. 

5. nyT energimærke 
Ved køb af en solcelleløsning hos Jydsk Tagteknik tilbyder 
vi dig et nyt energimærke til dit hus. Mærket er lovpligtigt, 
den dag du sælger huset og udføres af en ekstern certifi-
ceret energikonsulent. Med energimærket har du doku-
mentation for energiforbedringer i dit hus og dermed for 
boligens øgede værdi. når du vælger en solcelleløsning 
fra Jydsk Tagteknik tilbydes du et nyt energimærke til 
en pris der ligger op til 90% under markedsprisen.  

3. Suveræn garanTipakke
Med vores mangeårige erfaring og over 120 medarbejdere 
er vi Danmarks ældste og største tag- og energirenover-
ingsfirma. Vi har en dokumenteret sund økonomi og er en 
samarbejdspartner, du til enhver tid kan regne med – både i 
forhold til overholdelse af de indgåede aftaler og i forhold til 
eventuelle reklamationer. Som yderligere 
sikkerhed tilbyder vi dig BYG Garanti og 
den unikke Håndværkerens Trygheds-
granti, som sikrer dig mod håndværks-
mæssige fejl og følgeskader i 10 år efter 
installationsarbejdet. – Dét er sikkerhed, 
du kan regne med!

- For din 
sikkerhed!
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4. fuld finanSiereT løSning
I samarbejde med Dan-Aktiv A/S tilbyder vi at finansiere dit 
nye solcelleanlæg. Du tilbydes særdeles favorable lånebe-
tingelser uden nogen form for sikkerhedsstillelse. Det bety-
der, at din årlige elbesparelse dækker 
størstedelen af dine ydelser på
lånet. Når lånet er afviklet  
efter 10 år, får du rigtig mange 
penge tilovers de næste mange år.

5,5%
rente



en garanTereT kvaliTeTSløSning

Håndværkerens Tryghedsgaranti
Jydsk Tagtekniks arbejde er dækket af Håndværkerens 

Tryghedsgaranti. Håndværkerens Tryghedsgaranti dækker 

fejl, mangler samt følgeskader, der opstår i en periode på 

10 år efter arbejdets udførsel. Håndværkerens Tryghedsga-

ranti har indgået et samarbejde med udvalgte entreprenører. 

Kun entreprenører der kan leve op til de strenge krav om 

erfaring, kvalitetssikringssystemer, løbende uddannelse og 

økonomisk soliditet er optaget i ordningen og kan udstede 

Håndværkerens Tryghedsgaranti.

Hos Jydsk Tagteknik er det af største vigtighed, 
at du som kunde føler dig tryg ved at lade os 
udføre håndværksarbejdet i dit hjem. 

prisgaranti
Hos Jydsk Tagteknik er du sikret en fair pris for et stykke 
kvalitetsarbejde. Faktisk så god og fair, at vi tør give pris-
garanti på vores tilbud til dig. Vi matcher prisen under en 
række forudsætninger, hvis du kan få udført et tilsvarende 
stykke arbejde til en lavere pris i tilbudsperioden. 

PRIS
GARANTI

Byg garanti
Med Byg Garantiordningen er du sikret en håndværker, 
der er godkendt af Dansk Byggeri. Samtidig får du 5 års 
garanti, som sikrer dig mod fejl og mangler ved det udførte 
arbejde. Byg Garantien dækker ikke følgeskader.

Håndværkerens Tryghedsgaranti er unik, fordi den dæk-

ker forbrugeren, hvor andre garantiordningers forpligtelser 

ophører. Mens f.eks. Byg Garantiordningens dækning er 

begrænset til den pris, du har betalt håndværkeren for 

arbejdets udførsel, dækker Håndværkerens Tryg-

hedsgaranti tilmed følgeskader i 10 år efter 

arbejdets udførsel. 

― For din sikkerhed!

- For din 

sikkerhed!
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Du er derfor sikret Danmarks bedste garantier, 
når du vælger os som leverandør af din nye sol-
celleløsning.  



SikkerT monTagearBeJde

Som landets største tagrenoveringsfirma går vi 
aldrig på kompromis med dit tag.

• Vi har 50 års erfaring i tagentrepriser. 

• Vi har kvalitetssikring på alle entrepriser og 
anvender udelukkende egne specialuddannede 
håndværkere til tagmontagen. 

• Vi anvender Schletter montagestel ― marke-
dets bedste og mest solide stel, og vi har høje 
krav til fastgørelse.  

• Vi anvender specielle montagebeslag til tag-
sten. 

• Vi samarbejder kun med de bedste leveran-
dører af anlægsdele, som tilbyder markedets 
bedste garantier. 

Jydsk Tagteknik er flere gange

kåret som 

Årets Håndværker 

― senest i 2014

www.anmeldhaandvaerker.dk

Se vores film om sikkert montagearbejde på 
www.jydsktagteknik.dk/solcellemontage



Jydsk Tagteknik fører kun monokrystallinske solceller. 
Monokrystallinske solceller er som standard sorte med sort 
baggrund, mens polykrystallinske solceller er i blå nuan-
cer med hvid baggrund, der ofte står i stor kontrast til den 
eksisterende tagbeklædning. Derfor er monokrystallinske 
solceller den mest stilrene og elegante løsning på marke-
det. Monokrystallinske solceller har desuden en højere virk-
ningsgrad pr. kvadratmeter end polykrystallinske solceller, 
og kræver derfor færre kvadratmeter for samme ydeevne. 

Sådan fungerer solceller
Solceller producerer electricitet fra sollyset via en fotoelek-
tronisk proces. Solcellepanelerne opfanger energi fra solen 
og laver den om til jævnstrøm, som via inverteren konverte-
res til vekselstrøm. 

Timebaseret nettoafregning
Den tidligere nettomålerordning med årsbaseret nettoafreg-
ning blev pr. 1. januar 2013 ændret til timebaseret nettoaf-
regning. Med timebaseret nettoafregning bliver økonomien 
i solcelleanlægget i høj grad afhængig af, hvor stor andel af 
solcellernes elproduktion, du selv kan aftage time for time.
Kan du selv bruge strømmen, når den produceres, sparer 
du at købe el til den fulde pris inkl. afgifter, som typisk ligger 
på 2,30 kr./kWh. Kan du derimod ikke selv aftage al strøm-
men i en eller flere timer, sendes overskudsproduktionen ud 
på elnettet, hvor du afregnes med den fastsatte afregnings-
pris 0,60 kr./kWh. Det er derfor en god ide, at anskaffe et 
anlæg, der lige netop dækker husstandens behov for strøm, 
så overskudsproduktion minimeres. 

Læs mere om timebaseret nettoafregning på 
www.energitjenesten.dk

inverter
Inverteren er typisk placeret på loft, fyrrum, baggang, bryg-
gers el. lign. Inverteren fra f.eks. KOSTAL, PIKO 4,2, vejer 
20 kg. og måler 420 x 211 x  350 mm. Jydsk Tagteknik fø-
rer kun 1. klasses invertere og det endelige valg af inverter 
afhænger af anlæggets kompleksitet i forhold til ydelse og 
optimal produktion.

om Solceller

vi tilbyder 2 montageløsninger:
• Solcellepanelerne monteres ovenpå taget med brug af 

de bedste montageelementer. 

• Solcellepanelerne integreres i taget på en håndværks-
mæssigt forsvarlig måde og fremtræder som en del 
af taget. Indbygningspaneler er en enkel, æstetisk og 
100% tæt løsning.  

placering af solcellepaneler
Vi har et enormt potentiale for udnyttelse af solenergi i 
Danmark. Danmark er begunstiget af et relativt koldt klima, 
hvilket er en stor fordel, da solceller producerer bedst 
ved høj solindstråling, når det samtidig er koldt. Solceller 
producerer optimalt ved en taghældning på 35º og retning 
stik syd. I praksis er taghældninger mellem 15 og 65º og 
retninger mellem øst og vest meget brugbare ― og med en 
fornuftig økonomi.  

Jydsk Tagtekniks energikonsulenter rådgiver dig selvfølge-
lig grundigt om både konfigurering og placering af dit nye 
solcelleanlæg, så både elproduktion og udseende optime-
res. 



vi finanSierer din nye SolcelleløSning

Lån til finansiering af dit nye solcelleanlæg til lav rente 
uden sikkerhed*
Jydsk Tagteknik samarbejder med Dan-Aktiv A/S og tilby-
der dig at låne det fulde beløb til din nye solcelleløsning 
over 10 år til lav rente og helt uden sikkerhed. 

Sådan får du finansieret dit nye solcelleanlæg
Vores konsulent vejleder dig om lånet og om, hvordan 
ansøgningen udfyldes nemt og hurtigt. Efter godkendelse 
får du hurtigt et uforpligtende lånetilbud, som er gældende i 
3 måneder. Du kan i fred og ro vurdere tilbuddet i forhold til 

5,5%
rente

ingen 
sikkerheds-

stillelse

ned til     

7%
ÅOP

andre finansieringsmuligheder og eventuelt få en snak med 
din bank eller revisor.

Når du beslutter dig for at acceptere lånetilbuddet, under-
skriver du låneaftalen, hvorefter vi planlægger montagen af 
din nye solcelleløsning sammen med dig. Herefter udfører vi 
arbejdet til den aftalte tid.
 

*) Lån f.eks. 103.000 kr. i 120 mdr. for 1.187 kr./md. Variabel debitorrente 
5,5%. ÅOP 7%. Oprettelse 4.120 kr. Adm. gebyr 25 kr./md. BS-gebyr 4 kr./
md. Sum af ydelser 142.317 kr. Udbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S.

BeSTil eT graTiS energiTJek allerede i dag  
Jydsk Tagteknik tilbyder et gratis energitjek af dit hus efter-
fulgt af et helt uforpligtende tilbud på din nye solcelleløsn-
ing. 

Vores konsulenter er uddannede energivejledere, og kan 
derfor rådgive dig professionelt om solceller, montageløs-
ninger og optimal placering på taget. Konsulenten giver dig 
også et estimat for, hvor mange penge du kan spare på din 
elregning med et solcelleanlæg på taget, under hensyn til 
anlæggets størrelse og specifikke placering.

Ved et energitjek gennemgår konsulenten dit tag og vur-
derer den eksisterende tagbeklædning i forhold til egnethed 
til montage af et solcelleanlæg. 

Vores energivejledere kan også rådgive om hvilke øvrige 
energioptimeringsløsninger, der er de mest økonomiske og 
energirigtige for din bolig.   

det er nemt og hurtigt at bestille en energikonsulent  
på www.jydsktagteknik.dk eller telefon 70 15 33 44



Jydsk Tagteknik fører et bredt sortiment af  
energioptimeringsløsninger til din bolig. 

Vores energikonsulenter er uddannede til at 
rådgive på tværs af forskellige energibesparende 
løsninger og sammensætte de produkter, der 
skaber de største besparelser i din bolig.
 

vi tilbyder følgende energiløsninger:

•	 Efterisolering	af	loft	og	hulmur

•	 Energivinduer-	og	døre

•	 Energiruder

•	 Varmepumper

•	 Solceller 

Læs mere om de forskellige energiløsninger på 
vores hjemmeside og bestil brochurer. Du er 
også meget velkommen til at bestille et besøg af 
vores energikonsulent – helt gratis og uforplig-
tende, selvfølgelig!

 

mange gode grunde Til energiopTimering

BeSTil  energiTJek www.jydsktagteknik.dk		
Tlf.	70	15	33	44		
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EFTEr-
ISOLErING

ENErGI-
rUDEr

VArME-
PUMPEr

Store besparelser på varmeregningen.

reduceret co2 -udledning. 

en enkelt energirenoveringsløsning kan forbedre 
husets energimærket med ét bogstav.

Salgsprisen på dit hus stiger ca. 100.000 kr. alene 
ved at forbedre energimærket med ét bogstav. 

fordele ved energiopTimering 

De anførte energirenoveringsløsninger er eksempler.


