
A SOLAR GROUP COMPANY

Solar A/S – Sourcing og Servicevirksomhed.

Med den ændring, der er sket i branchen, så 

grossisternes rolle er blevet en anden. 

Direkte handel over internettet, og kunder, der køber store 

ordrer direkte hos producenten, har ændret den 

traditionelle grossistrolle.

Solar A/S er fra 1919 og blandt Nordeuropas førende 

tekniske grossister inden for el-artikler samt VVS, VE og 

ventilationsprodukter og dybt afhængig af udviklingen i 

byggeriet

traditionelle grossistrolle.
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Solar A/S klima og Energi Service – Varmepumper – Uddannelse – Kompetence udvikling. 

• Vi udfører – du fakturerer. 
• Dokumentation, rapportering.
• Landsdækkende.
• Servicering alle typer anlæg.
• Skaber mulighed for at skalere.
• Support ”on site”
• Høj standard og kvalitet. 

• Garanti håndtering. 
• Teknisk support VE. 
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Energi optimering potentiale - udvikling. 

•  ca. 40 % af Danmarks energiforbrug benyttes i bygninger

•  2/3 af energiforbruget anvendes til varme og køling

•  Over 10 % af Danmarks elforbrug går til ventilation
Kilde: Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi.

Statens Byggeforskningsinstitut. (2011)

• Styring El – VVS (CTS)
• Konvertering varme kilde.
• Ventilation.
• ”Stand Alone” – løsninger.
• Solceller/Solfangere.
• Belysning.
• Sensorer. 



• Energieffektivitet og komfort hånd i hånd.

• Mere og mere avangerede produkter på markedet. 

• Lettere og nemmere installation, men mere og mere teknik. 

• Digitalisering og transparens vil øge konkurrencen.

• Specialisering – indsnævring af arbejdsområde. 

• Fokus på eks. Styring, automation, BI. 

• VE – løsninger. 

• Ventilation. 

• Større krav til dokumentation og rapportering.

• Kræver uddannelse og 

• Support i større omfang fra leverandører og fabrikanter.  

• Vedvarende og Energi effektive løsninger implanteres indenfor såvel El og VVS segmentet. 

• Barrier fra EL & VVS stort set ikke eksisterende (faggruppe overlap)

• Varmepumper / AC  - Solceller. 

• VE – Løsninger. (Justering, eftersyn.) Miljø. 

• Certificering - Uddannelse – nødvendig for at følge udviklingen. 

Hvordan 
opleves

ændringerne
i branchen?
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Den moderne håndværker
Standard opgaver overtages – mindre slid – øget alder og arbejdsevne. 

Standard  håndværk under pres. 
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Fremtiden – Virtuel – Cloud. 

Den digitale tvilling
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Tak for tale tid. 

Solar A/S. 


