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”Monteringen startede om morgenen, og samme 
dag var vi selvforsynende med el”
Lise og Hans Peter Buch - Viuf

”Vi henter energi for tusindvis af kroner med 
solcelleanlægget på taget”
Per Jensen - Skælskør



Velkommen
til Mathiasen

Mathiasen er gfc Partner, der leverer energiløsninger inden for sol-

energi, vindenergi og andre alternative energiformer.

 

Vi ser det som vores fornemste opgave at levere markedets bedste 

energiløsninger til vores kunder. Løsninger der er driftsikre, pålidelige 

og på teknologisk forkant. I den bedst mulige kvalitet - til fornuftige 

priser.

 

Samtidigt sætter vi den faglige stolthed i højsædet. Det betyder,  at du 

altid får flotte og holdbare resultater, når du benytter Mathiasen.

 

gfc-produkterne er kendetegnet af høj kvalitet, lang levetid, kvalitetste-

stede og certificerede produkter. 

 

Når dit hjem skal have nye rammer, står vi klar med professionel rådgiv-

ning, projektering og kvalitetshåndværk. 

Solen deler vi alle - så hvorfor ikke sammen med Mathiasen udnytte den 
til din fordel?

Mathiasen er leveringsdygtig i kvalitetssolcelleanlæg i forskellige stør-
relser og kan dermed dække hver kundes enkelte behov for solenergi. 

Mathiasen er gfc Partner igennem et landsdækkende forhandlernet i 
samarbejde med green force company a/s, som er en dansk udviklet 
leverandør af solcelleanlæg af høj kvalitet. 

Det vigtigste for Mathiasen er at levere holdbare og kvalitetsorienterede 
solcelleanlæg, som kombineret med kompetent og professionel råd-
givning kan sikre forbrugeren den optimale energibesparende løsning.

velkommen

gfc Partner: Mathiasen · Holstebrovej 58 · 6950 Ringkøbing · Tlf.: 3156 4050 · mathiasen@email.dk



Fremtidens energi
Solcelleenergi betaler sig

Gfc solcelleanlæg 

producerer årligt op til:
Alt imens prisen for strøm stiger, og solen skinner fra en skyfri 

himmel, går tiden – tid, hvor du kunne have produceret din egen 

strøm. Priserne på solcelleenergi er faldet i takt med, at levetiden 

på et kvalitets solcelleanlæg er oppe på 30-35 år.

Nordisk Folkecenter og Spar Nord har beregnet, at det er en rig-

tig god forretning at investere i et solcelleanlæg. Uanset om du 

vælger en finansieret løsning eller ej. Ifølge Nordisk Folkecenter 

er et typisk 4kW anlæg tjent hjem på mellem 8-9 år - og efter 20 

år er der sparet kr. 367.000.

Optimer dit anlæg og få et endnu større udbytte

Ønsker du at få maksimalt udbytte af dit gfc sun solcelleanlæg, 

er vor generelle anbefaling at installere supplerende moduler til 

dit solcelleanlæg. Eks.: gfc sun 6m opgraderet med + 8 moduler 

= 7,6 kWp.

Du udnytter dermed effektivt den tid på året, hvor solindstrålin-

gen er lav og kan producere optimalt i forhold til anlæggets stør-

relse. Ved alle gfc sun projekter vedlægges individuel beregning 

på estimeret årlig produktion baseret på den enkelte ejendoms 

beliggenhed, placering, taghældning o.s.v.

1M  1,5 kWp 1450 kWh årligt*

3M  3,0 kWp  2930 kWh årligt*

3,8M 3,8 kWp 3600 kWh årligt*

4,5M 4,5 kWp 4380 kWh årligt*

6M  6,0 kWp  5800 kWh årligt*

7,6M  7,6 kWp  7200 kWh årligt*

Gfc sun’s solcelleløsninger

• gfc sun Mono Chrystalin 
• gfc sun Poly Chrystalin

Maksimalt effekttab over 25 år: 20%
Rekvirer detaljeret beskrivelse vedr. pakkeløsninger, 
det kan tilpasses optimalt til den enkeltes behov. 

*Alle oplyste produktionstal er estimerede tal, 
afhængig af placering og geografisk beliggen-
hed.

hvad tilbyder vi
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Fakta om gfc solceller
Certificerede solceller af højeste kvalitet

Gfc’s solcellesortiment leveres fra verdens førende producen-

ter. Alle vore produkter er certificeret og kontrolleres løbende af 

TÜV, og hver enkelt celle der produceres gennemgår en streng 

og effektiv kvalitetskontrol, inden det forlader produktionen. Der 

udstedes et Quality Certificate og Flash Test Report på hver en-

kelt enhed, som sikrer højeste kvalitet og kontrol i produktions-

leddet.

Derudover yder gfc markedets bedste ydelsesgaranti på gfc 

PLUS-serien, der er gældende i 25 år i form af en international 

forsikringsgaranti.

Solcelleteknologier

Der findes en række solcelletyper, hvoraf hovedparten er opbyg-

get af grundstoffet silicium, der omsætter lys direkte til elektricitet. 

Overordnet er der tre hovedtyper af solcelleteknologi på markedet. 

Disse adskiller sig ved effektivitetsgrad, fleksibilitet, farve (udseen-

de) samt evnen til at producere ved direkte eller diffust sollys.

Nettomålerordningen

Gfc sun løsninger leveres med en 

netopkoblet 230 V net-inverter. 

Efter endt installation betyder 

det i populær tale, at el-måleren 

kører “baglæns” via en 2-vejs-

måler, hvor den ene måler viser 

det forbrugte el, og den anden 

viser det, man leverer tilbage til 

nettet.

Slutmontage til opkobling på 

husstandens el-installation skal 

effektueres af aut. el-installatør, 

der samtidigt indhenter de nød-

vendige driftstilladelser.

Egenskaber Mono Chrystalin Poly Chrystalin Thin Film Sillicon

Moduleffektivitet 16% 16% 6 - 10%

Farve Sort Blå - fl. farver Sort

Fleksibilitet Ikke fleksibel Ikke fleksibel Fleksibel

Produktion Bedst i direkte 

sollys

Bedst i direkte 

sollys

Producerer også 

ved diffust sollys

Montage

Gfc sun solcellemoduler er monteret i aluminiumsrammer med 

glasfront. Alle modulerne kan monteres i de oftest forekommende 

tagkonstruktioner. Optimal placering af solcellemoduler er ved en 

tagvinkel på mellem 35-45°.

fakta

Gfc sun’s solcelleløsninger

• gfc sun Mono Chrystalin 
• gfc sun Poly Chrystalin

Maksimalt effekttab over 25 år: 20%
Rekvirer detaljeret beskrivelse vedrørende 
pakkeløsninger, der kan tilpasses optimalt 
til den enkeltes behov. 

De 3 hovedtyper af solcelleteknologi:
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Fotovisualisering
Se dit nye anlæg - før det bliver installeret

fotovisualisering

Når beslutningen er taget, og dit nye gfc solcelleanlæg skal in-

stalleres, vil du sikkert gerne vide, hvilke muligheder der findes, 

- og hvordan den endelige løsning ser ud efter endt montage. 

Derfor tilbyder vi at computervisualisere dit nye anlæg ud fra et 

eksisterende foto. Det giver dig en god indikation af det endelige 

resultat og sparer dig for gætværk og fejldisponeringer.

Individuelle muligheder

Udover at fotovisualisere din løsning samarbejder vi desuden 

med arkitekter, der kan rådgive og informere om individuelle og 

specielle muligheder. Ønsker du flere løsningsforslag, eller har 

du specielle ønsker, er du velkommen til at kontakte én af vore 

konsulenter, som kan hjælpe med at udarbejde den optimale løs-

ning til dine behov.

Sådan gør du

Indsend fotos og nedenstående informationer via email til

kontakt@greenforcecompany.dk:

• Mål (b x h)

• Taghældning i grader

• Geografisk beliggenhed (Ø, V, N, S) 

• Ønsket placering af anlæg 

Herefter vender vi tilbage med et oplæg til din individuelle gfc 

sun løsning inkl. ydelsesberegning. Naturligvis ganske uforplig-

tigende.
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garanti

Markedets bedste garanti
25 års garanti og forsikringsordning

Hos gfc tilbyder vi markedets bedste garanti og forsikringsord-

ning på både holdbarhed og ydelse. Vores solcellepaneler leve-

res fra verdens førende producenter og ligger helt i top, når det 

gælder kvalitetsniveau og levetid. 

Vores kl. 1 high-end solceller i gfc PLUS-serien er bl.a. ELCD-

testede, ydelsestestede af TÜV og kvalitetssikret gennem inter-

national forsikringsordning. Der udstedes et Quality Certificate 

og Flash Test Report på hver enkelt produktionsenhed, som sik-

rer højeste kvalitet og kontrol i produktionsleddet. Alt sammen 

for at sikre et kvalitetsprodukt i topklasse.

Vidste du at...

• 25 års ydelsesgaranti bør følges af en effektiv forsikringsord- 

 ning?

• Kun 8% af verdensmarkedets solcelleproducenter kan opnå en 

   international forsikringsordning?

• Kl. 1 high-end solceller har længere levetid og større ydelse?

• Kl. 1 high-end solceller skal være ELCD-testede (røntgentest  

 af celler) for at kunne opnå forsikring?

• Inverteren bør have et lavt driftstab på maximalt 2% samt høj  

 virkningsgrad?

• Alle gfc kl. 1 high-end solceller er ydelsestestet af bl.a. TÜV?

• Der stilles krav til bæredygtighed for gfc kl. 1 high-end 

 solceller (PV Cycle)?

Alle gfc’s solceller lever op til ovenstående!
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gfc sun 1m pakke 
En gfc sun 1m pakkeløsning kan årligt dække op til 1500 kWh af 

dit forbrug. Pakken består af alt, hvad du skal bruge til en komplet 

installation.

gfc sun 3m pakke 
En gfc sun 3m pakkeløsning kan årligt dække op til 2930 kWh af 

dit forbrug. Pakken består af alt, hvad du skal bruge til en komplet 

installation.

Specifikationer

gfc sun 1m - 3m

* Årlig ydelse ved optimal placering og installation.
** Type: Mono Chrystalin mål 1580 x 808 x 35 
(Poly Chrystalin mål: 992 x 1320 x 35)
Maksimalt effekttab over 25 år: 20%
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Specifikationer

Anlægsstørrelse: 1520 Wp

Produktion: op til 1450 kWh*

Areal: 10 m2

Indhold

8 stk. gfc sun 190 W**

1 stk. gfc 1,5 kW Inverter

Paneler, Inverter og montagedele

Anlægsstørrelse: 3040 Wp

Produktion: op til 2930 kWh*

Areal: 20 m2

Indhold

16 stk. gfc sun 190 W** 

1 stk. gfc 3,0 kW Inverter

Paneler, Inverter og montagedele

1,5 kWh

3 kWh



gfc sun 3,8m - 4,5m

gfc sun 3,8m pakke 
En gfc sun 3,8m pakkeløsning kan årligt dække op til 3600 kWh af 

dit forbrug. Pakken består af alt, hvad du skal bruge til en komplet 

installation.

gfc sun 4,5m pakke 
En gfc sun 4,5m pakkeløsning kan årligt dække op til 4380 kWh af 

dit forbrug. Pakken består af alt, hvad du skal bruge til en komplet 

installation.
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Specifikationer

Anlægsstørrelse: 3800 Wp

Produktion: op til 3600 kWh*

Areal: 25 m2

Indhold

20 stk. gfc sun 190 W** 

1 stk. gfc 3,0 kW Inverter

Paneler, Inverter og montagedele

Specifikationer

Anlægsstørrelse: 4560 Wp

Produktion: op til 4380 kWh*

Areal: 30 m2

Indhold

24 stk. gfc sun 190 W** 

1 stk. gfc 3,0 kW Inverter

1 stk. gfc 1,5 kW Inverter

Paneler, Invertere og montagedele

* Årlig ydelse ved optimal placering og installation.
** Type: Mono Chrystalin mål 1580 x 808 x 35 
(Poly Chrystalin mål: 992 x 1320 x 35)
Maksimalt effekttab over 25 år: 20%

4,5 kWh

3,8 kWh



gfc sun 6m pakke  
En gfc sun 6m pakkeløsning kan årligt dække op til 5860 kWh af 

dit forbrug. Pakken består af alt, hvad du skal bruge til en komplet 

installation.

gfc sun 7,6m pakke  
En gfc sun 7,6m pakkeløsning kan årligt dække op til 7200 kWh af 

dit forbrug. Pakken består af alt, hvad du skal bruge til en komplet 

installation.

Specifikationer

Specifikationer

Anlægsstørrelse: 6080 Wp

Produktion: op til 5860 kWh*

Areal: 40 m2

Indhold

32 stk. gfc sun 190 W**

2 stk. gfc 3,0 kW Inverter

Paneler, Invertere og montagedele

Anlægsstørrelse: 7600 Wp

Produktion: op til 7200 kWh*

Areal: 50 m2

Indhold

40 stk. gfc sun 190 W** 

2 stk. gfc 3,0 kW Inverter

Paneler, Invertere og montagedele

gfc sun 6m - 7,6m
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* Årlig ydelse ved optimal placering og installation.
** Type: Mono Chrystalin mål 1580 x 808 x 35 
(Poly Chrystalin mål: 992 x 1320 x 35)
Maksimalt effekttab over 25 år: 20%

6 kWh

7,6 kWh



installation

Installation og montage

Standardinstallation

Standardinstallation/-montage indeholder kabelføring, in-

stallation af komponenter til el-tavle samt tilmelding til din 

lokale el-forsyning gældende et typisk 1-plans hus. 

Det forudsættes, at tagets stand og kvalitet er velegnet til 

formålet. Taghældning maksimalt 35°.

Ekstra tillæg

Er der tale om 1 ½ plans hus eller et fladt tag, så skal der 

påregnes ekstra omkostninger i form af nødvendigt monta-

geudstyr, herunder leje af lift o.s.v.

Ønskes montering på garage eller udhus tillægges pris for 

ekstra kabelføring.

Vores pakker indeholder alt, hvad du skal bruge
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Med en solcellepakke fra gfc får du alt, hvad du skal bruge for at 

montere solcelleanlægget enkelt og sikkert på dit tag. Desuden 

er tilmelding til din lokale el-forsyning samt Inverter og alle mon-

tagedele inkluderet. Lettere bliver det ikke.



Mathiasen

Kenneth Mathiasen

Holstebrovej 58

6950 Ringkøbing

Tlf.: 3156 4050

mathiasen@email.dk

Det er vores fornemste opgave at levere markedets bedste energiløsninger i den 

bedst mulige kvalitet - til konkurrencedygtige priser. 

Kontakt os hvis du ønsker at vide mere om, hvad solceller kan gøre for dig.

Vi glæder os til at betjene dig!

Vil du vide mere
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