
dostęp do przyszłości



Nasza domena to ciągły rozwój .

Założyciel i prezes Columbus Energy. 
W ciągu 7 lat działalności Columbus 

Energy przeprowadził rozwój
 i transformację spółki notowanej

na NewConnect, osiągając 
spektakularny sukces 

biznesowy. 

Dawid 
Zieliński

Dzięki współpracy z Columbus Energy, wiodącym dostawcą usług na 
rynku nowoczesnej energetyki, powstaje pierwsza na świecie linia 
produkująca ultracienkie, utralekkie, elastyczne i transparentne 
ogniwa fotowoltaiczne.

Polska fizyk, wynalazczyni taniej 
metody wytwarzania druko- 

wanych ogniw słonecznych na 
bazie perowskitów. Założycielka 

i CTO w Saule Technologies

Olga 
Malinkiewicz



Saule Technologies komercjalizuje zastosowania ogniw 
perowskitowych w czterech obszarach: 

- 

BIPV 
 ogniwa zintegrowane

ze szklaną fasadą 
w nowobudowanych 

biurowcach i budynkach 
usługowych,

BAPV 
 fotowoltaiczne 

żaluzje na fasadach 
istniejących
budynków, 

IoT
 elektroniczne

etykiety cenowe bez 
konieczności wymiany 

baterii, 

E-Mobility 
 CarPorty, ScooterPorty, 

czyli nowoczesne wiaty do 
ładowania samochodów, 

rowerów, hulajnóg, skuterów 
elektrycznych.



Perowskity 
to minerały o wyjątkowej 

strukturze krystalicznej i wysokiej 
zdolności do absorbowania energii 

ze światła.  Chociaż minerały te występują 
naturalnie w przyrodzie, w laboratoriach

Saule Technologies produkowane są
syntetyczne perowskity, z zastosowaniem

najnowszej wiedzy
 o inżynierii materiałowej. Saule ulepsza 

ich optoektroniczne właściwości 
oraz umożliwia nanoszenie 

perowskitu metodą druku ink-jet, 
co pozwala na prostą i tanią 

produkcję ogniw 
słonecznych.



Połączenie innowacyjnej 
metody produkcji i unikalnych 

cech perowskitu daje
wyjątkowe możliwości w 

porównaniu z tradycyjnymi, 
dostępnymi systemami.



Columbus dziś .

fotowoltaika magazyny
energii

pompy
ciepła

ładowarki 
do pojazów
elektrycznych

farmy OZE

dla firmy

dla domu

dla środowiska



Columbus w liczbach 

38 000
Klientów w całej Polsce 268 MW

energii ze
słońca

330
ekip instala-

torskich

2949
pracowników

1 GW
mocy w portfelu

inwestycyj-
nym

1,3 mln
ton

CO2 mniej 
w atmosferze



Jakość Columbus .
Gwarancja 
Totalna - 15 lat
Nasi Klienci są spokojni, 
dzięki wyjątkowej, 15-letniej 
gwarancji od Columbus

Technologia 
MWT - 0% ołowiu, 
100% ekologii
Technologia paneli PV, która uchwyci 
każdy promień słońca. Wydajna od 
wschodu do zachodu słońca.

Columbus Care
Kompleksowa obsługa Klienta 
nagrodzona w 2020 r. Godłem 
Teraz Polska.

Columbus Safe
Bezpieczeństwo to nasz 
priorytet. Każdą instalację 
zabezpieczamy stickerem 
samogaszącym.

Instalacje
hybrydowe
Fotowoltaika z hybrydowym 
inwerterem pozwala na 
magazynowanie i inteligentne 
zarządzanie energią.

Prąd jak Powietrze
Udostępnimy Klientom 
bilansowanie 1:1 nadwyżek 
energii z PV oraz ich tokenizację.

100% energii 
z farm PV
W ramach usługi Prąd jak 
Powietrze dostarczamy naszym 
Klientom zieloną energię.
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