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Bij installatie is een Sunbeam systeem al klimaatneutraal!

Sunbeam is overtuigd van de noodzaak van duurzaamheid op elk gebied.
In onze bedrijfsvoering omarmen we het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Onze producten worden al sinds de start van het bedrijf geassembleerd door medewerkers 
in de sociale werkvoorziening. Ook steunen wij diverse goede doelen, waaronder een micro-
financieringsproject van Oxfam Novib. Sunbeam is een volledig klimaatneutraal bedrijf en onze 
producten zijn gecertificeerd klimaatneutraal!

De uitstoot van de gehele keten is in kaart gebracht, er zijn ambitieuze reductiedoelen en maat-
regelen en de rest-uitstoot die er nu nog is, wordt op passende wijze gecompenseerd. Door dit  
hele proces te laten controleren door de Climate Neutral Group en een externe auditor mogen we 
onze Sunbeam Nova montagesystemen met trots een klimaatneutraal product noemen.
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Meer weten over onze drijfveren en ambities?
Neem contact met ons op!
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Sunbeam ondersteunt het realiseren van duurzame projecten, letterlijk en figuurlijk. 
Want elk zonnepaneel dat wordt verkocht, zal ergens aan bevestigd moeten worden. 
En nu de energietransitie steeds concreter wordt en de projecten steeds groter, neemt 
ook de behoefte toe aan professionele, eenvoudig te installeren montagesystemen. 
Sunbeam Nova, ons succesvolle montagesysteem voor het plaatsen van zonnepanelen 
op platte daken, is bijvoorbeeld zo’n systeem. Het zorgt er voor dat zonnepanelen 
jarenlang ongestoord duurzame energie kunnen produceren.

Perfecte productkwaliteit
Al vele jaren is Sunbeam toonaangevend in de markt 
voor PV-montagesystemen voor platte daken. 
Veel van onze innovatieve oplossingen zijn in de markt 
inmiddels de norm geworden.

Professionele ondersteuning
Bij Sunbeam ben je ook verzekerd van profes sioneel advies 
en uitstekende service. Wij denken met onze klanten mee en 
maken gedetailleerde layoutvoorstellen voor een optimaal 
gebruik van het dakoppervlak.

Afspraak is afspraak
Niets is zo vervelend als zendingen die te laat, onvolledig of 
niet op de juiste locatie worden afgeleverd. Daarom besteden 
we veel aandacht aan het gehele logistieke proces en aan 
voortdurende kwaliteitscontroles. 

Duurzaam uit overtuiging
De oprichters van Sunbeam zijn al bijna 20 jaar actief in de 
zonne-energie. Wij zijn overtuigd van het nut van duurzaam-
heid. Betrokkenheid, eerlijk zaken doen en plezier in het werk 
staan bij ons hoog in het vaandel.

Frames voor zonnepanelen

Waarom kiezen onze klanten voor Sunbeam?

Wil je ondersteuning of advies bij het uitwerken van je project?  
Heb je vragen over toepassing van Sunbeam op je dak? 

Bel of mail ons! Wij helpen je graag.

tel. 030 - 43 00 333       

info@sunbeam.solar
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