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SunWave
Världens mest vågade solpanel

Per Hermansson Produktansvarig solceller, Benders

Christoffer Löfquist  Försäljningschef solpaneler och solcellstak, Midsummer



22

Agenda

• Om Benders 

• Om Midsummer 

• Historien – en vågad idé blir till verklighet

• Om SunWave
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Om Midsummer
En svensk tillverkare av produktionsutrustning för CIGS solceller samt producent av flexibla, 
lättviktiga tunnfilmssolpaneler. 

Grundat 2004, omsatte 242 MSEK med en rörelsevinst på 35 MSEK 2018, sedan 2018 
listade på Nasdaq First North Growth Market

Produktion i Järfälla, som tack vare sin effektiva process och användning av förnyelsebara el 
endast har 1/10 av CO2-utsläppen jämfört med konventionella solpaneler enligt 
tredjepartsgranskad LCA. 

Vår vision är att alla hus i framtiden ska ha solpaneler. För att nå dit krävs nya innovativa 
produkter. 

För bostadsmarknaden så behövs snyggare produkter för större penetration:

SunWave – solcellstak för Sveriges populäraste takpanna

Midsummer solar roofs – solcellstak av ett falsat plåttak

För den kommersiella marknaden så behövs lättviktiga och flexibla produkter: 

Lättvikt för industri- och lagerbyggnader i länder som inte klarar snölast, det 
finns 400 miljoner m2 av dessa tak bara i Kalifornien. 

Flexibilitet för installation på byggnader med kurvade tak, idrottshallar och 
bibliotek.
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Våren 2017 

Första prototyp

Mattias Dahlberg –
produktutvecklingschef på 

Midsummer får en idé

Gör en första prototyp genom att 
lägga en ny laminerad modul på 

Benders Palema pannor 

Första installationen 
på ett av taken vid 

Benders huvudkontor 
i Edsvära

En vågad idé blir till en vågad solpanel

Första kontakten får ett svalt 
mottagande

På femte försöket så går teamet 
från Benders med på att svänga 

förbi när de ändå besöker sin 
fabrik i Bålsta.

De ser direkt potentialen och en 
intensiv produktutveckling tar fart

Hösten 2017/Våren 2018 

Kontaktas Benders

Våren 2019

Första installationen

Hösten 2019

Kommersiella leveranser

Paket på 5,5 kW 

100 solpaneler 

Övrigt 
installationsmaterial
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Första installationen i Edsvära mars 2019
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Första installationen i Edsvära mars 2019
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Första installationen i Edsvära mars 2019
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Första installationen i Edsvära mars 2019
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Referenstak i Edsvära mars 2019
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SunWave – Sveriges mest vågade solpanel
Varför en vågad solpanel?

Snygg design och enkel installation öppnar nya marknader för solpaneler. 

Var köper jag SunWave?

Säljs och distribueras i Benders kanaler

Beställ redan idag!

För vem är produkten tänkt? 

Passar lika bra på din villa som på flerfamiljshus

Passar lika bra vid nybyggnation, omläggning eller på befintligt tak

Mer om SunWave

Produceras av Midsummer i Järfälla med lägst klimatavtryck 

Panelen är 1,5 meter lång och täcker 5 Palema pannor 

Kopplas enkelt ihop i serier upp till 1000 V, med dolda kopplingar på baksidan av modulen 

Enkelt montage med klackar på baksidan och clips på framsidan 
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TACK!
Vi välkomnar vågade frågor!


