GPC Europe officieel distributeur van Omnik omvormers.
Meulebeke, 6 mei 2013 – GPC Europe, groothandel in photovoltaïsche systemen en onderdelen, breidt zijn
productgamma uit met een nieuw assortiment Omnik-omvormers.

GPC Europe is geselecteerd als officieel distributeur voor Omnik omvormers.
Omnik New Energy Co. Ltd. is een innovatieve hoog technologische Chinees-Duitse joint-venture
gespecialiseerd in R&D en fabricatie van PV omvormers.
Omnik omvormers
Met de focus op het produceren van netgekoppelde omvormers voor residentiële installaties en KMO,
voorziet Omnik hoog-efficiënte, betrouwbare en kosteneffectieve omvormers.
Dankzij de combinatie van Duitse technologie, Chinese productie en een hoge prijs-kwaliteitsverhouding
geniet de klant van een maximaal rendement.
Omnik omvormers worden in het algemeen hoog geapprecieerd voor hun voortreffelijke specificaties,
stabiele performantie en uitgebreide na-verkoop.
Voor meer informatie: www.gpceurope.com
Meer informatie over dit persbericht:
GPC Europe bvba
Amin Emami, Marketing & Communication
marketing@gpceurope.com
GPC Europe bvba
Grid Parity Concepts Europe bvba, in het kort GPC Europe, is een vakgroothandel in zonnepanelen en toebehoren.
Onze visie is groene stroom uit zonnepanelen voor iedereen toegankelijk te maken om op die manier bij te dragen aan het terugdringen van
de CO2-uitstoot.
Naast de Benelux is GPC Europe ook internationaal actief met partners in Zweden, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en Azië.
Aansprakelijkheid
GPC Europe aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de uiteengezette informatie in dit of in
enig ander persbericht van GPC Europe. De realiteit van de markt en de prestaties van GPC Europe kunnen afwijken van de richting die
GPC Europe voor ogen had. Alle schattingen zijn gebaseerd op de huidige marktsituatie en op de trends gekend door GPC Europe op
datum van publicatie. Deze schattingen kunnen veranderen zonder dat GPC Europe de verplichting heeft om de informatie aan te passen,
te actualiseren of te corrigeren.
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