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Uppfinningen kommer från Estland.
De första Roofit.solar taken installe-
rades 2017. Nu finns Roofit.solar plåt-
tak i Sverige, Norge, Tyskland och Est-
land. 

Ett vanligt tak kommer aldrig löna sig, om man så
väntar i 100 år. I Norden har ett Roofit.solar tak en
genomsnittlig återbetalningstid på 7-12 år, beroen-
de på elpris och det stöd som respektive land ger
till förnybar energi. Elräkningen sjunker omedelbart,
dessutom kan man tjäna pengar på att sälja el till
det allmänna elnätet.  

Roofit.solar använder hållbar metall från Swedish
GreenCoat®. Metallen kombineras med högeffek-
tiva photovoltaic celler. Lösningen gör att taket ser
ut precis som ett vanligt plåttak men möjliggör att
byggnaden kan generera elektricitet för egen an-
vändning, för att förvara i ett batteri eller ge tillbaka
till det allmänna elnätet. 

Roofit.solar paneler producerar 150W energi per
kvadratmeter. Installationen är enkel och följer sam-
ma logik som standardiserade plåttak med upphöj-
da skarvar. Panelerna är mer slitstarka än
traditionella solpaneler. 

Roofit.solar har fått många utmärkelser:
* Swedish Steel Prize 2019
* Clean Air Challenge Award 2019.
* German Energy Agency Top 100 energy startups
in the world år 2019 och 2020. 
* Estonian Environmentally Friendly Product 2018 

Takpanelerna finns i tre storlekar: 110W, 135W och
160W. Tjockleken på metallen är 0,5 mm, slutpro-
dukten är 4 mm. Standardfärgen är svart, vilket
också är det mest kostnadseffektiva materialet.  
Elproduktionen beror på takets storlek och plat-
sen/vinkeln på taket. Ett tak om 100 kvadratmeter
ger exempelvis ca 15kW. Panelerna är lämpliga för
fasader samt på nya och historiska byggnader. 

Fördelar med Roofit.solar paneler:
· positiv inverkan på klimat och miljö 
· ser ut som ett vanligt plåttak 
· materialbesparande eftersom det inte krävs extra
monteringssystem 
· celleffektiviteten är densamma som i monokristal-
lina celler (20 – 22%)
· anslutningarna på taket blir enklare tack vare färre
kontakter under modulerna
· Monokristallina celler är mer effektiva och hållbara
än tunna solcellsfilmer  
·billigare än vanligt tak med konventionella solpa-
neler

Återförsäljare i Sverige:
Energihusteknik AB
E-post:  info@energihus.se
Telefon: +46 761 950 005 
Hemsida: www.roofitsolar.se

Leax Bygg-Flatningsindustri AB  
E-post: lars_brusell@hotmail.com
Telefon: +46 70 202 18 93 
Hemsida: www.leaxbygg.se

Teknik&Energi i Linköping AB
E-post: info@teknikochenergi.se
Telefon: +46 72 250 26 65
Hemsida: www.teknikochenergi.se 

Plåttak som genererar elektricitet

NATIVE


