
Forum Flen
21-09-01

Sture Wikman



Lite historia om Precima
• Var från början den mekaniska verkstaden inom Inter Innovation 

(sedelräknare)

• 1985 köptes verksamheten ut av produktionschefen och flyttade till
nuvarande lokaler. Blev underleverantör.

• En egen produkt togs fram till marina industrin, styrspakar.

• Köpte Precima slutet 2009.

• 2014 såldes styrspakar till Caldaro.

• Precima i dag ren underleverantör, 8 anställda.

• 6 CNC maskiner med hög automatisering.



Solceller
• 1 700 m2 från Midsummer, ca 157,8 kW .

• Strömriktare från Ferroamp.

• Valde tunnfilmssolceller mest p.g.a. vikt.

• Svenska.

• Smidig installation under vår/sommar.

• Först ny duk på taket, sedan klistras cellerna på.

• Kopplas in helt nästa vecka.

• Invigning planerad v42.



Midsummer BOLD
Midsummer BOLD är en ultralätt och flexibel solpanel som bland 
annat är avsedd för bitumen- och plastmembran som underlag, 
där slutprodukten blir ett diskret solcellstak. Midsummer BOLD 
är framtagen för större takytor på kommersiella fastigheter, 
industribyggnader, lagerlokaler och idrottsarenor men också 
flerbostadshus och privata bostäder.



Fördelar med Midsummer BOLD

Svenskt
Midsummers BOLD är en svensk 
innovation och tillverkas i Midsummers 
produktionsanläggning i Järfälla utanför 
Stockholm.

Hållbart
Midsummer BOLD har 90 % lägre 
koldioxidavtryck jämfört med traditionella 
solpaneler.

Minimal vikt
Minimal vikt möjliggör enkel och säker 
montering utan att penetrera takets tätskikt. 
Hög effekt på 39 W/kg, vilket är mindre än 
30 % av vikten för samma effekt för 
traditionella solpaneler.

Tryggt
Midsummer är experter inom solcellstak och 
finns med dig hela vägen från inledande 
kontakt till färdig installation. Midsummers 
solcellstak har 10 års produktgaranti och 90 
% förväntad toppeffekt efter 10 år samt 80 % 
efter 25 år.

Unikt
Midsummer BOLD är endast 2 mm tunn, 
med en vikt på 3 kg/m². Det krävs inte 
heller någon håltagning vid montering och 
taket med solpaneler kan försiktigt 
beträdas vid underhåll.







Beslutet?
• Känsla.

• Inga stora kalkyler.

• Kommer täcka kring 30% av vårt behov.

• Tror och ser att det uppskattas av kunderna.

• Positivt bland de anställda.

• Sover gott!


