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Ogrodzenia fotowoltaiczne systemu 

Next2Sun obok nowoczesnej i 

futurystycznej formy produkują energię

elektryczną poprzez zastosowanie

modułów bifacjalnyc, wykorzystujących 

działanie  promieni słonecznych z obu 

stron. Odbicia od ziemi zwiększają 

dodatkowo ilość wyprodukowanej 

energii o około 15%.

Dzięki takiej konstrukcji ogrodzenie

Next2Sun może być ustawione w

dowolnym kierunku zapewniając

najwyższy uzysk sprawności w

produkcji energii elektrycznej. 

Dodatkowym elementem powo-

dującym wydatny wzrost ilości

produkowanej energii jest warstwa

śniegu leżąca na ziemi. Dzięki pionowej

konstrukcji śnieg nie zalega na 

modułach i nie ogranicza ich 

sprawności. 

System Next2Sun



Dzięki naszemu ogrodzeniu PV 

pokazujesz swoim sąsiadom lub

klientom, że myślisz przyszłoś-ciowo i 

świadomie przyczyniasz się do 

ochrony środowiska. 

Konstrukcja ogrodzenia słonecznego 

Next2Sun pozwala dostosować się do 

prawie każdego terenu.

STAŃ SIĘ 

PRODUCENTEM 

ENERGII JUŻ DZISIAJ.

Oferta KESCO

KESCO Energy jest wyłącznym

partnerem firmy Next2Sun w Polsce. 

Systemy Next2Sun pozwalają na 

budowę nie tylko ogrodzeń PV, ale

także realizację projektów

obejmujących duże elektrownie

słoneczne. Poprzez zastosowanie

inwerterów hybrydowych wraz z

systemami magazynowania energii

duże farmy słoneczne mogą z

powodzeniem zaopatrywać przemysł i 

handel w energię elektryczną. KESCO 

Energy może być Twoim partnerem w

takich przesięwzięciach. 

KESCO Energy wykona dla Państwa

projektowanie, uzyska stosowne

pozwolenia, zrealizuje budowę wraz z

wykonaniem przyłącza.

Chętnie złożymy Państwu stosowną

ofertę.

ELEGANCKIE, NOWOCZESNE, 
PRZYJAZNE DLA SRODOWISKA



KESCO Energy

PROSUMENT ENERGII
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Ogrodzenie PV jest podwójnie 

opłacalne!

Ogrodzenie jest niewiele droższe niż

podobnej jakości ogrodzenie ze stali

lub szkła. Pełni funkcje ochrony

dostępu i stanowi doskonałą barierę

wzrokową otoczenia.

Równocześnie wytworzona energia

może być wykorzystana na potrzeby

własne. Do 10 kW energii elektrycznej

wytworzonej z modułów słonecznych, 

co odpowiada ogrodzeniu o długości

55 mb, 80% każdej wytworzonej

kilowatogodziny jest kompensowane z

zakupioną energią elektryczną, 

zmniejszając tym samym roczne

wydatki za prąd. W przypadku

większych ogrodzeń PV o mocy do 50 

kW, czyli około 275 m długości, 70% 

wytworzonej energii słonecznej jest

odejmowane od opłat za prąd.



Ogrodzenia PV firmy Next2Sun 

znajdują się w Polsce, Niemczech, 

Irlandii i Austrii.

Nasi Partnerzy działający na terenie

całego kraju w sposób profesjonalny

doradzą, zaprojektują i wybudują dla

Państwa w sposób kompleksowy cały

system ogrodzenia Next2Sun 

NASZE STYLOWE 

OGRODZENIA PV  

ZWRACAJĄ UWAGĘ

KONTAKT

KESCO Energy Sp. z o.o.

Ul. Morska 10B

75-221 Koszalin

+48 94 314 70 06

+48 606 271 159 

kesco@kescoenergy.eu

www.kescoenergy.eu

Węgiel, ropa, gaz i energia jądrowa

umożliwiły powstanie naszej cywilizacji. 

Energią przyszłości jest energia

pochodząca ze słońca. Dzięki

ogrodzeniu PV zwracasz na siebie

uwagę. Twoi goście, przyjaciele lub

klienci docenią Twoje świadome

zaangażowanie w ochronę środowiska. 

Marketing poprzez
innowację

PROJEKTY


