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Vi vill vara det mest självklara valet av 
aktör för helhetslösningar inom solenergi

Fyrstads 
Entek

“Vi vill vara det mest självklara valet av aktör för 
helhetslösningar inom solenergi”.

Vi projekterar, levererar 
och installerar din 

anläggning. Vi tar ansvar 
för hela byggprocessen.

FRÅN START 
TILL MÅL!

Soltak

Solpark 
Vi bygger även solparker. 
Är du markägare och har 
mark som inte brukas? Varför inte 
arrendera ut till oss och göra klimatet en 
god gärning samtidigt som du får betalt 
för obrukad mark. Vi tar hand om hela 
processen från intresse till färdig solpark.

Vi installerar självklart även 
laddboxar. Kanske har du 

redan en laddbar bil eller kommer 
skaffa inom en överskådlig framtid? 
Kombinationen av egenproducerad el 
från solceller och egen laddstation för 
fordon är både hållbar och en stor 
besparing för den egna plånboken. 

Laddbox

Vi jobbar för att hjälpa svenska företag 
och privatpersoner att enkelt ställa om 
sin elkonsumtion till grön energi. 
Vi projekterar, levererar allt material och 
tar ansvar för hela 
byggprocessen med hjälp av 
egen personal. Utöver detta 
har vi ett stort engagemang 
för dig som kund, lång 
erfarenhet och 
djupgående intresse för 
solenergi.

Energilager
Solel produceras såklart dagtid när solen 
lyser men stor del av den energi vi 
använder i våra hushåll förbrukas på 
eftermiddagen eller på kvällen. Då är ett 

batteri lösningen för att 
”spara” delar av den 
egenproducerade elen från 

solanläggningen till den 
tiden på dygnet vi behöver 
den, vilket ger en ännu 
större besparing över tid.
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203 000:-
inkl. moms efter avdrag för Grön Teknik för två registrerade 
ägare av fastigheten

Solanläggning 8kW 
med batteri 9,6 kWh

 

Har ni funderat på solceller?
   Vi hjälper er!

Kontakta oss 
för personlig rådgivning!

Solceller

Jacob Carris

0721-43 27 79 
jacob.carris@fyrstads.se 

Alexander Olofsson

073-025 24 26
alexander.olofsson@fyrstads.se 

PROJEKTLEDARE 
Nicklas Ebestam

0760-14 00 11 
nicklas.ebestam@fyrstads.se 

PROJEKTÖR ENERGI 

Solanläggning 8kW
20 st JA Solar-paneler á 405W (helsvart) 8,11 kWp (upp till          
8 000 kWh/år). 1 st Huawei 8kW (växelriktare)

SOLERBJUDANDE
- fram till 31 maj 2023

125 000:-
inkl. moms efter avdrag för Grön Teknik för två registrerade 
ägare av fastigheten.

Solanläggning 15kW      
40 st JA Solar-paneler á 405W (helsvart) 15,14 kWp (upp till 15 000 
kWh/år). 1 st Huawei 15kW (växelriktare)

Läs mer om våra 
erbjudande:

20 st JA Solar-paneler á 405W (helsvart) 8,11 kWp (upp till         
8 000 kWh/år). 1 st Huawei 8kW (växelriktare) samt 1 st Huawei 
batteri 9,6 kWh

160 000:-
inkl. moms efter avdrag för Grön Teknik för två registrerade 
ägare av fastigheten

PROJEKTLEDARE 


