
Romazo en Centroso or
Bene ux storten
samenwerking
Brancheorganisatie Romazo start een samenwerking met de producent en leverancier van zonnepanelen Centrosolar Benelux.
Als brancheorganisatie zijn we steeds op zoek naar nieuwe kansen in de markt, die in het verlengde liggen van onze core-
business; de zon", licht branchemanager Martin Straver van Romazo toe. "Het lijkt ons een logische stap om de zon niet
alleen te weren, maar ook haar energie te gebruiken."

Romazo biedt als brancheorganisatie voor de zon-

wering een niet-commercieel podium voor verschil-

lende initiatieven. Om de stap van zonwering naar

zonne-energie te faciliteren, heeft de organisatie

gezocht naar een strategische partner die voor een

laagdrempelige instap kon zorgen. Een werkgroep

van leden die al actief waren op het gebied van

zonna-energie is toen bij Centrosolar uitgekomen,

vanwegede jarenlange ervaring van het bedrijf en

de aandachtdie het besteedt aan kennis en oplei-

ding van zijn installateurs.

in zonwering, waar Centrosolar als Duits

A-merk met technisch hoogwaardige produc-

ten goed bij aansluit. De verwachting is boven-

dien dat dit bedrijf een goede ondersteuning

kan bieden, vanwege de kennis die het in

huis heeft over de installatie van de zonne-

energiesystemen. "

"Onze leden verkopen kwa Iitatief hoogwaard ige

producten", legt Marti n Straver u it. "A-merken
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De vraag naar zonwering is seizoensgebon- de klant om beide producten in een keer te

den. Daarom verkopen zonweringinstallateurs nu installeren", aldus Martin Straver. Volgens Erik

ook al vaak nevenproducten, zoals dakkapellen, de Leeuw beschikt de zonweringbranche over

kozijnen, gordijnen en tuinmeubelen. Martin de juiste middelen om de overstap naar zonne-

Straver: "In de wintermaanden wordt er nau- energie te kunnen maken: "Dealers beschikken

welijks aan zonwering gedacht en is er weinig over een showroom, een passende klantenkring

beweging in de markt. Daarom willen onze leden en goed opgeleide monteurs die gewend zijn om

hun productenrange en dienstverlening graag aan gevels te werken en met elektra om te gaan."

uitbreiden." Volgens Erik de Leeuw, cernmerci-

eel directeur van Centrosolar Benelux, is er het Centrosolar verzorgt bijscholing voor zonwering-

hele jaar door belangstelling voor zonne-energie. installateurs die besluiten om zonnepanelen

"Alleen als het sneeuwt kunnen installateurs het aan hun assortiment toe te voegen. "Het is van

dak niet op, maar in alle andere gevallen kunnen belang dat onze leden over de juiste kennis

panelen ook in de winter worden geïnstalleerd. beschikken om de kwaliteit van producten en

Dat kan voor de zonweringbranche mogelijk diensten te blijven waarborgen", aldus Martin

zorgen voor een betere spreiding van opdrach- Straver. "De installaties voor zonne-energie die-

ten. Voor de zonweringbranche is zonne-energie nen vanzelfsprekend net zo kundig geïnstalleerd

weliswaar een totaal ander product, maar wel te worden als zonweringsystemen." •

een logische toevoeging omdat zonwering ook

energiebesparend werkt en het praktisch is voor Bron: www.centrosolar.nl

Erik de Leeuw van Centroso/ar.

Centrosolar is leverancier en producent van 2

ne-energiesystemen (pv-systernen) voor daken

maakt onderdeel uit van Centrosolar AG. Centrose

AG is in 2007 ontstaan uit drie zonna-energie

drijven die elk al meer dan 25 jaar ervaring hebt

in de industrie. Centrosolar is met meer dan 1.0

werknemers in tien landen uitgegroeid tot een \

de marktleiders op het gebied van zonne-ener:

systemen in Europa. het bedrijf produceert bi

alle componenten voor pv-systernen zelf, W:

onder zonnepanelen, solarglas, ondersteunir

constructies en gebouw-geïntegreerde system

Centrosolar investeert tevens in de ontwikkeling

productie van de nodige materialen en middel

zoals gecoat anti-reflectieglas.

Over Centrosolar
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http://www.centrosolar.nl

