
Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών για:
φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα & στέγες





EXALCO

Η EXALCO Α.Ε. μία από τις μεγαλύτερες 
Βιομηχανίες Αλουμινίου στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 
1973 με έδρα τη Λάρισα. Σημειώνοντας μία μακρά 
και επιτυχημένη πορεία στην ιστορία του ελληνικού 
αλουμινίου, η εταιρία έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη 
βαθιά γνώση, την εξέλιξη  και την ανάπτυξη, πάντα 
με απώτερο στόχο το ποιοτικό και άρτιο αποτέλεσμα. 

Αποτελεί ένα πλήρες και δυναμικό βιομηχανικό 
συγκρότημα παραγωγής προφίλ αλουμινίου 
διαθέτοντας ένα εκτεταμένο και εδραιωμένο δίκτυο 
πωλήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή 
αγορά. Επίσης διαθέτει θυγατρικές εταιρίες τόσο 
στην Ρουμανία-Βουκουρέστι, την EXALCO Romania 
S.R.L., όσο και στη Βουλγαρία-Σόφια με την 
EXALCO Bulgaria A.D.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ EXALCO

Η EXALCO διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά: 

ISO 9001:2008: Διαχείριση ποιότητας

QUALICOAT: Πιστοποίηση βαφής 

QUALΑNOD: Πιστοποίηση ανοδίωσης

CE: Πιστοποίηση προϊόντων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών

ISO 14001:2007: Περιβαλλοντική διαχείριση

OHSAS 18001:2007: Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

Πιστοποίηση συστημάτων σε αναγνωρισμένα, 
διαπιστευμένα και κοινοποιημένα Ινστιτούτα Δοκιμών 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ΕΚΑΝΑΛ, IFT 
Rosenheim)

STRONGEST COMPANIES IN GREECE    
Αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρίες      
στην Ελλάδα

EXALCO SUNERGY

Η EXALCO πρωτοστατεί στο χώρο των φωτοβολταϊκών παρουσιάζοντας το πλήρες σύστημα για βάσεις στήριξης και 
πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα και στέγες.

Συγκεκριμένα, το σύστημα EXALCO SUNERGY παράγεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και αποτελείται εξ’ 
ολοκλήρου από αλουμίνιο, γεγονός που το καθιστά αδιάβρωτο σε κάθε είδους συνθήκες περιβάλλοντος, ακόμη και σε 
παραθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές με υψηλή βιομηχανική ρύπανση. Για τοποθέτηση σε τέτοιου είδους περιοχές 
συστήνεται η επιλογή της ανοδίωσης στα προφίλ αλουμινίου. Έχει σχεδιαστεί με στατική μελέτη και με γνώμονα τις 
ακραίες καιρικές συνθήκες, ώστε να παρέχει ασφάλεια.

Έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV Austria Hellas με βάση τους Ευρωκώδικες 1 και 9 και με βάση 
τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό και τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος. Το σύστημα EXALCO 
SUNERGY διακρίνεται για την ευκολία και την ταχύτητα τοποθέτησής του και την υψηλή του σταθερότητα. Η εταιρία 
παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τεχνική υποστήριξη για την σωστή εγκατάσταση κάθε έργου.
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Η EXALCO με το σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών EXALCO SUNERGY LAND 4.5 δίνει την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων. Το σύστημα αυτό παρέχει μεγάλη ποικιλία στον τρόπο θεμελίωσης είτε με μπετόν, είτε με 
πάσσαλο ή με γεώβιδα και έχει μεγάλη χωρητικότητα πλαισίων σε μικρό αριθμό βάσεων. Βασικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι τα 
χαμηλά κοστολόγια στα χωματουργικά, διότι έχει απόσταση 4,5m από βάση σε βάση.

ΓΕΩΒΙΔΑΜΠΕΤΟΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

EXALCO SUNERGY LAND 4,5
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Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα με δυνατότητα συγκράτησης φωτοβολταϊκών πάνελ και από τις 2 πλευρές (πάνω και κάτω). 
To σύστημα EXALCO SUNERGY LAND 2.8 είναι το μοναδικό σύστημα με αυτή τη δυνατότητα και αποτελεί καινοτομία παρέχοντας 
γρήγορη και ασφαλή συγκράτηση των πάνελ αλλά και πολύ εύκολο έλεγχο κατά την διάρκεια της συντήρησης. Το σύστημα παρέχει 
μεγάλη ποικιλία στον τρόπο θεμελίωσης είτε με μπετόν, είτε με πάσσαλο ή με γεώβιδα.

ΓΕΩΒΙΔΑΜΠΕΤΟΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

EXALCO SUNERGY LAND 2.8
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ 
ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΔΟΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
Φ/Β ΠΑΝΕΛ



Το σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών σε δώματα EXALCO SUNERGY ROOFTOP παρέχει λύσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σε ταράτσες σπιτιών. Διατίθενται σε τρία διαφορετικά καβαλέτα στήριξης καλύπτοντας κάθε ανάγκη. 

ROOFTOP

Καβαλέτο ταράτσας για 
τη στήριξη ενός πάνελ 
(όρθιο ή ξαπλωτό).

Καβαλέτο ταράτσας 
για τη στήριξη δύο 
πάνελ ξαπλωτά.

Καβαλέτο ταράτσας - πάρκου 
για τη στήριξη δύο πάνελ όρθια 
ή τρία πάνελ ξαπλωτά.
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Η EXALCO με το σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών στέγης EXALCO SUNERGY ROOF παρέχει λύσεις για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σε στέγες από κεραμικό ή τσιμεντένιο κεραμίδι και σε στέγες με λαμαρίνα ή πάνελ, για εφαρμογές σε 
βιομηχανικά κτήρια.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
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ROOF

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ ΣΤΕΓΕΣ
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ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. 
5o χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης-Αθηνών
Λάρισα
Τηλ: 2410 688688
Fax: 2410 688530

EXALCO S.A.
5th km. National Road Larissa-Athens
Larissa, Greece
Τηλ: +30 2410 688688
Fax: +30 2410 688530

Exalco Romania S.A. 
Sos Alexandrei Nr. 108
Bucharest Sect.
Tel: +40 21 4200845
Fax: +40 21 4201785
office@exalco.ro
www.exalco.ro

Exalco Bulgaria S.A. 
4, Amsterdam Str. 
1528 Sofia
Tel: +359 2 9790603
Fax: +359 2 9790604
a.tzelepis@exalco.bg
www.exalco.bg

info@exalco.gr
www.exalco.gr
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