
P O W E R E D  B Y

Zmień swój dom 
w fabrykę energii



O RAIKO

RAIKO TRANSILVANIA S.A. to europejski producent rynien stalowych RAIKO, akcesoriów 
dachowych oraz dachów fotowoltaicznych. Zajmujemy się produkcją instalacji BIPV (Building 
Integrated Photovoltaics) – modułów przeznaczonych do integracji z budynkiem. Oferowane 
przez nas rozwiązania w sposób aktywny wykorzystują powierzchnie dachowe i elewacyjne 
budynków do wytwarzania ekologicznej energii elektrycznej. 

Jesteśmy obecni na rynku już od 1989 roku. Nasze wieloletnie doświadczenie, liczne sukcesy 
i ciągła chęć doskonalenia naszych produktów sprawiają, że oferowane przez nas rozwiązania 
zawsze są jednym z najlepszych możliwych wyborów.

PRODUKTY RAIKO

RAIKO ENERGY ROOF łączą w sobie wysokiej jakości pokrycie dachowe na rąbek stojący 
z wbudowanymi matami słonecznymi, tworząc atrakcyjne wizualnie panele słoneczne. 
To doskonała alternatywa dla powszechnie znanych modułowych instalacji fotowoltaicznych. 

Estetyczny, nowoczesny dach, który – dzięki zastosowanej technologii – wykorzystuje energię 
słoneczną to przyszłość na rynku energii odnawialnej, która już dziś staje się rzeczywistością.

MISJA

Celem firmy jest obsługa klienta na najwyższym poziomie. Można wymagać od nas nie tylko 
oferty najlepszych produktów, lecz także nieustannego rozwoju w kwestii jakości komunikacji 
z klientem. Poświęcamy wiele uwagi na szkolenia współpracowników, doskonalenia procesu 
realizacji zamówień i rozbudowę sieci dystrybucji. Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania, nie 
wahaj się z nami skontaktować. Z przyjemnością rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości.

Zmień swój dom 
w fabrykę energii
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ŚRODOWISKO

Wybór fotowoltaiki to ukłon w stronę 
planety Ziemi i naturalny wybór każdego 
społecznie odpowiedzialnego właściciela 
domu jednorodzinnego. Z Raiko Energy 
Roof ekologia nie oznacza poświęcenia!

Wybierając Raiko Energy Roof
dbasz o:

SWÓJ DOM

Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na 
zachowanie, a nawet znaczne podniesienie 
estetyki dachu Twojego domu – udzielamy 
aż 20 lat gwarancji na głęboki, przyciągający 
spojrzenia kolor. Raiko Energy Roof jest lekki 
i wytrzymały i odporny na korozje.

OSZCZĘDNOŚCI

Montaż systemu odnawialnego źródła 
energii to inwestycja, która nie tylko zwraca 
się w całości i sprawia, że Twój dom staje się 
niezależny energetycznie, lecz także 
w dłuższej perspektywie zaczyna na siebie 
zarabiać. Raiko Energy Roof jest niezwykle 
efektywny i nie traci wydajności nawet 
wtedy, gdy część modułu jest zacieniona.
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Dlaczego warto wybrać 
Raiko Energy Roof:

LEKKOŚĆ I ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Dach z blachy jest nawet 20-krotnie lżejszy 
od innych rozwiązań, a jednocześnie tak 
wytrzymały, że nie wymaga żadnego 
dodatkowego wzmocnienia. Montuje się 
go łatwo i szybko, minimalizując koszty 
prac dekarskich. 

EKOLOGIA I UNIWERSALNOŚĆ

Blachy dachowe można zainstalować także 
na starych pokryciach, których konstrukcja 
jest osłabiona. Blacha stalowa w całości 
nadaje się do powtórnego przetworzenia.

KORZYSTNA CENA

Zastosowanie blach dachowych 
i akcesoriów to opłacalna inwestycja, 
na którą wpływ mają oszczędności przy 
budowie fundamentu, murów, konstrukcji 
dachowej oraz samego pokrycia wraz 
z akcesoriami i montażem.  

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT

Dobrze zamontowane metalowe pokrycie 
dachowe doskonale zabezpiecza 
dach przed zerwaniem podczas trąb 
powietrznych. Niewidoczne połączenia 
pomiędzy arkuszami zabezpieczają przed 
poderwaniem pojedynczych elementów. 

Nie musisz również obawiać się, że moduł 
fotowoltaiczny zostanie potłuczony 
lub ulegnie uszkodzeniu podczas prac 
na dachu lub ekstremalnych zjawisk 
pogodowych. Co więcej, w przeciwieństwie 
do ciężkich, tradycyjnych paneli, Raiko 
Energy Roof wycisza wnętrze Twojego 
domu.

EFEKTYWNOŚĆ

Zacienienie części maty nie zmniejsza 
wydajności całości instalacji. Nie potrzeba 
instalować ani mikroinwerterów, ani 
optymalizatorów mocy, jak ma to miejsce 
w przypadku standardowych modułów. 
Na jednym metrze kwadratowym dachu 
można wyprodukować aż 125W czystej 
energii!

ESTETYKA

Nie idziemy na kompromis między 
efektem a wydajnością: Raiko Energy Roof 
to ozdoba Twojego domu. Jest nie tylko 
efektywny, lecz także bardzo estetyczny. 
Na swój produkt oferujemy więc nie tylko 
dożywotnią gwarancję funkcjonalną, lecz 
także 20-letnią gwarancję na intensywny 
kolor.

TRWAŁOŚĆ

Pokrycia dachowe z blachy należą do 
najbardziej szczelnych. Dzięki temu 
możesz rzadziej dokonywać przeglądów 
technicznych elementów podkonstrukcji 
i warstwy wstępnego krycia. 

Jesteśmy pewni wysokiej jakości swojego 
produktu, dlatego dajemy dożywotnią 
gwarancję na nasze pokrycia dachowe oraz 
20 letnią gwarancje na kolor. W zakresie 
fotowoltaiki, gwarantujemy Ci 10 lat co 
najmniej 90% wydajności zamontowanego 
rozwiązania i 25 lat co najmniej 
80-procentowej.



RĄBEK PROFESJONALNY  

STANDING SEAM
- łatwy w montażu - dzięki prefabrykowanym panelom prace 

dekarskie nie są skomplikowane,

- niezwykle elastyczny,

 - daje możliwość zamontowania na dachu o dowolnym kształcie,

- odporny na wymagające warunki atmosferyczne,

- bardzo sztywny i stabilny. 

- panele o grubości 0.6 mm zapewniają odporność na odkształce-
nia w wyniku falowania,

- ekologiczny – nasze dachy są produkowane ze szwedzkiej stali 
Greencoat SSAB, w której do powłok lakierniczych dodaje się 
oleje roślinne zamiast olei przemysłowych. 

 Na to rozwiązanie dajemy Ci nie tylko dożywotnią gwarancję funk-
cjonalną, lecz także 20-letnią gwarancję na kolor. Jesteśmy pewni 
swojego produktu: do ochrony koloru używamy aż 350g cynku na 
mkw, podczas gdy standardem w branży jest 275g.
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Wybierz wariant dla siebie
By dopasować produkt do Twoich potrzeb i preferencji, 
przygotowaliśmy Raiko Energy Roof w dwóch wariantach:

RĄBEK ZATRZASKOWY 

SNAP LOCK:
- niezwykle sztywny,

- trwały, likwiduje ryzyko pofalowania powierzchni po zatrzaśnięciu,

- idealny do dachów o niskim kącie nachylenia,

- bezpieczny w montażu, przenoszeniu i eksploatacji,

- nadzwyczajnie estetyczny i elegancki,

- wyjątkowo wysoki rąbek.

- ekologiczny – nasze dachy są produkowane ze szwedzkiej stali 
Greencoat SSAB, w której do powłok lakierniczych dodaje się 
oleje roślinne zamiast olei przemysłowych.

Zdjęcia:  źródło Bratex Dachy sp.  z o.o.  sp.k .
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Raiko Energy Roof
Poznaj go bliżej

Kontakt przedni F13F125B1 F15F245B1 F33F370B1

Kontakt tylny F13R125B1 F15R245B1 F33R370B1

Moc nominalna  [W] 125 245 370

Tolerancja mocy wyjściowej [W] +/ -3%

Maksymalne napięcie mocy [V] 31.75 63.50 95.25

Maksymalne natężenie prądu [A] 3.86 3.86 3.86

Napięcie obwodu otwartego [V] 38.92 77.84 116.76

Natężenie prądu zwarcia [A] 4.38 4.38 4.38

Maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego [A] 10

Maksymalne napięcie systemu  [V] 1000

Sprawność ogniwa [%] 15.5%

Watów na metr kwadratowy [W/m2] 128 132 139

Ogniwa / diody obejściowe na moduł 56 / 28 112 / 56 168 / 84

WYDAJNOŚĆ ELEKTRYCZNA W STC



Materiał SSAB Sweden - steel carbon steel PLX, 
zinc 350 g/m2

0,5 / 0,6 mm blachy stalowej, 
0,6 mm blachy SSAB, 
GreenCoat CERAMIC MATT BT 350

Grubość 0,6 mm 0,5 / 0,6 mm

Waga 4,5 kg/m2 0,5 mm – 2,29 kg/m.b. (4,37 kg/m²) 
0,5 mm – 2,77 kg/m.b. (5,29 kg/m²)

Maksymalna długość 
panelu dachowego 30 m -0,5 – 12 m.b.

Gwarancja funkcjonalna 
/na kolor

50 
/ 20 lat

Dożywotnia (nie uwzględnia ograniczeń dot. płytek) 
/ 20 lat

Opcje kolorystyczne 
dostępne w standardzie

Powłoka matowa:
czerń 015 (RAL 9005)
grafit 036 (RAL 7016)

Powłoka matowa: 
czerń 015 (RAL 9005), 
grafit 036 (RAL 7016), 

Przekrój
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Całkowita szerokość 524 mm

Szerokość krycia 484 mm

30
 m

m

SNAP LOCKSTANDING SEAM

szerokość krycia - patrz tabela

26
 m

m

90°

10
 m

m9 mm 13 mm

27
 m

m

88°

Charakterystyka techniczna
Poznaj go bliżej



Czekamy 
na Ciebie
Twój dom to Twoje miejsce i Twoje schronienie. Pozwól sobie na 
rozwiązanie, które o krok wyprzedza istniejące trendy. Wyróżnij się 
i produkuj jeszcze więcej energii dla Ciebie i Twojej rodziny.  

Poprowadzimy Cię krok po kroku ku temu, by Twój dom stał się 
potężną fabryką czystego, przyjaznego środowisku prądu.

Raiko Transilvania S.A.

Główna siedziba i centrum sprzedaży
Nr.310, Căpușu Mare 407145, Rumunia
telefon: +40 364 711 210
e-mail: info@raiko.com

Oddział w Polsce
ul. Radarowa 165, 80-298 Gdańsk, Poland
telefon: +48 58 349 74 91
e-mail: info@raiko.com

P O W E R E D  B Y

raiko.com


