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BIPV - NOWE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA

Strategia ma służyć efektywnemu kosztowo przekształceniu krajowego zasobu budowlanego w budynki o niemal zerowym zużyciu 
energii. Działania, które mają na celu przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej zawarte w dokumencie jednocześnie 
wpłyną korzystnie na gospodarkę, jak i na ochronę środowiska.

Główne założenia Długofalowej Strategii Renowacji Budynków do 2050 roku

budynków doprowadzonych 
do standardu 

energooszczędnego

budynków doprowadzona  
do standardu pasywnego

zaplanowanych 
projektów 

termomodernizacyjnych

21% 66% 7,5 mln

Wizualizacja kolorowych modułów BIPV 
na dachu zabytkowego kościoła

Wizualizacja modułów BIPV na fasadzie 
zabytkowego kościoła 

Kompleksowa instalacja BIPV na 
modernizowanym Dworcu  
Zachodnim w Warszawie

Rozwiązania BIPV od ML System nie tylko pozwalają zmniejszyć koszty energii elektrycznej wykorzystywanej w budynku, ale także 
poprawiają jego termoizolacyjność oraz stanowią atrakcyjne uzupełnienie wizualne jego konstrukcji, podnosząc tym samym prestiż 
obiektu. BIPV dzięki swojej estetyce oraz zdolności generowania energii elektrycznej ze słońca znajduje zastosowanie zarówno 
dla nowych, jak i istniejących budynków, stanowiąc jednocześnie jedyny materiał budowlany na rynku, który gwarantuje zwrot 
poniesionych kosztów w inwestycję (w porównaniu z bezzwrotnymi tradycyjnymi rozwiązaniami budowlanymi). 

Fotografia: Jacek Halicki | plik zmodyfikowany | źródłó: Wikipedia | CC BY 3.0

BIPV (eng. Building Integrated Photovoltaics) to kompleksowe rozwiązania fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami, stanowiące 
substytut dla tradycyjnych materiałów budowlanych wykorzystywanych w pokryciach dachowych, elewacjach budynków, 
balustradach, czy też osłonach przeciwsłonecznych. Elementy BIPV produkowane przez ML System mogą być wykorzystane nie tylko 
jako element konstrukcji, ale przede wszystkim jako źródło energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. 

Produkty BIPV, wpisując się w ekologiczne, nowoczesne i zrównoważone budownictwo są idealnym uzupełnieniem architektury 
obiektów nowopowstających oraz świetnym rozwiązaniem dedykowanym do modernizacji istniejących, nieefektywnych 
energetycznie budynków publicznych i prywatnych, dzięki czemu technologia stanowi istotną odpowiedź na   przyjętą w lutym 2022 
roku Długoterminową Strategię Renowacji Budynków.
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TECHNOLOGIA BIPV to jedyny materiał budowlany, który się  zwraca
TECHNOLOGIA BIPV to jedyna skuteczna i estetyczna metoda pozyskiwania darmowej energii słonecznej dedykowana dla nowych,  
a także istniejących budynków, w tym również obiektów zabytkowych.

Wybrane realizacje ML System z wykorzystaniem technologii BIPV

SYMULACJA ZWROTU Z INWESTYCJI W BIPV

Szeroka gama  
kolorystyczna dostosowana 

do wymagań projektu

ROZWIĄZANIA 
BIPV

Zielona energia 
Ekologiczne 

generowanie energii w 
danym miejscu

Zachowanie właściwych 
parametrów statycznych  

i termicznych szkła budowlanego

Wymiary i grubość   
dopasowane do wymagań projektu

Możliwości zastosowania 
Fasady, świetliki, zadaszenia, 
carporty, balustrady, żaluzje

Funkcjonalność i estetyka   
idealny substytut dla tradycyjnych 
materiałów budowlanych 

ZRÓWNOWAŻONE 
BUDOWNICTWO

180 tys PLN / 100 m2

Szacowany zwrot z inwestycji – n/d
(brak zwrotu)

SZKLANA FASADA 
WENTYLOWANA

FOTOWOLTAICZNA SZKLANA 
FASADA

Moduły BIPV z nadrukiem ceramicznym
Budynek mieszkalny, Goteborg,  

Szwecja 

Fotowoltaiczne żaluzje (ML Lamela) 
UJ, Kraków,  Polska

Wizualizacja zastosowania  
kolorowych modułów

na obiekcie zabytkowym

300 tys PLN / 100 m2

Szacowany zwrot z inwestycji – 3 lata

Przy założeniu ceny zakupu energii w pierwszym roku 2500 zł/Mwh i szacowanym rocznym wzroście cen 15%.
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Przezierna szyba generująca prąd
Kwantowa rewolucja w  globalnym budownictwie

Q Glass działa jak filtr, przepuszczając promieniowanie świetlne w widzialnej długości, a niekorzystne promienie UV i podczerwone są 
przekształcane w elektryczność. Dzięki temu szyby posiadają bardzo dobre parametry przepuszczalności światła, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiego współczynnika izolacyjności termicznej, z dodatkową korzyścią w postaci generowania darmowej energii. 
Ponadto Q Glass znacznie ogranicza przegrzewanie się pomieszczeń, a także tzw. efekt miejskiej wyspy ciepła (UHI).

Pojedyncze szkło laminowane | szyby zespolone (1- i 2- komorowe) z powłoką kwantową.

FOTOWOLTAICZNE SZYBY Q GLASS
 
Q Glass to pierwsze na świecie rozwiązanie, w którym z pozoru zwykłe szkło, oprócz podstawowej funkcji izolacji od zewnętrznych 
czynników, takich jak temperatura, hałas, zapewnienie oświetlenia wnętrza budynku, jest elementem aktywnym generującym 
darmową ekologiczną energię ze słońca. Rozwiązanie jest tym bardziej atrakcyjne, że nie różni się wizualnie niczym od tradycyjnych 
szyb zespolonych powszechnie stosowanych w budownictwie, gdzie niewidoczną powłokę z tlenków metali zastąpiono powłoką w 
postaci kropek kwantowych.
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Wizualizacja zastosowania Q Glass jako szklana fasada wieżowca

Q GLASS
KWANTOWA REWOLUCJA W ŚWIATOWYM BUDOWNICTWIE

• Fasady i ściany osłonowe budynków
• Przeszklenia dachowe (świetliki)
• Szklane balustrady, ogrody zimowe
• Szkła do urządzeń mobilnych
• Nietypowe projekty, np. szklane mosty, szklane schody, szklane 

podłogi
• Zastosowanie specjalistyczne (branża medyczna, militarna, 

lotnicza, morska)

„Żabka” – Polska sieć sklepów spożywczych , Warszawa, Polska 

Dalsnibba - stacja turystyczna, Norwegia 

Wizualizacja z balustradami szklanymi Q Glass

Max. wymiar 1,2 x 2,2 m

Sprawność Od 30 W/m2

QDSC Aktywna

Izolacja termiczna Ug od 0,4 W/m2K

Izolacja energetyczna g od 0,22

Przepuszczalność
światła LT do 85%

Funkcje dodatkowe

Odporność na warunki atmosferyczne
Odporność na degradację
Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
Bezpieczeństwo użytkowania

Technical parameters*

Szerokie możliwości zastosowania:

Nanokryształy 
półprzewodnikowe  
o wielkości od kilku  
do kilkuset nm

* dane domyślne, wszelkie parametry są konfigurowalne
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FOTOWOLTAICZNE ŻALUZJE | ML LAMELA 

ML LAMELA to kompletny produkt ML System obejmujący podkonstrukcję aluminiową i szkło fotowoltaiczne. Stały lub regulowany 
system ochrony przeciwsłonecznej może zastąpić klasyczne żaluzje aluminiowe bezpieczną fotowoltaiczną szybą laminowaną 
zintegrowaną z ogniwami krzemowymi. Moduły fotowoltaiczne umieszczone są na aluminiowej konstrukcji umożliwiającej montaż 
bezpośrednio do ściany budynku lub do elewacji słupowo-ryglowych. Żaluzje fotowoltaiczne można montować w wersji mobilnej,  
co pozwala na regulację kąta nachylenia szklanego elementu. Żaluzje BIPV mogą rozwiązać problem przegrzewania się budynków, 
zapewniając osłonę przeciwsłoneczną, przy jednoczesnym generowaniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. ML 
Lamela jest zawsze dostosowywana do wymiarów projektu. 

Główne zalety produktu to:

• Zmniejszenie przegrzewania się pomieszczeń
• Generowanie oszczędności, dzięki wytwarzaniu darmowej energii elektrycznej
• Możliwość dostosowania stopnia przezierności oraz kolorystyki lameli
• Stabilna konstrukcja
• Nowoczesny design
• Brak konieczności odśnieżania
• Zmniejszenie obciążenia elewacji budynku, dzięki zastosowaniu ultralekkich materiałów
• Łatwa konserwacja

Siedziba główna firmy Metalpol, Mielec, Polska
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FOTOWOLTAICZNE 
ŻALUZJE

UJ, Kraków, Polska 

Zarząd Dróg Miejskich, Gliwice, Polska

Centrum handlowe, Oława, Polska

Lotnisko Rzeszów - Jasionka, Polska

Moc jednostkowa Do 170 Wp/ m2

Sprawność ogniw Do 25 %

Max. napięcie pracy 1000 V DC

Rodzaje modułów Monokrystaliczne
w tym back-contact

Opcje
Bifacjalne
Przezierne
No Frost

Materiał podkonstrukcji Aluminium

Szerokość słupów 
nośnych 50 mm

Max. rozstaw 
pionowych słupów 
nośnych

3000 mm

Kolorystyka konstrukcji Wg palety RAL

Wysokość lameli 380 /429 mm

Grubość lameli Od 1,5 do 22 mm

Regulacja kąta 
nachylenia lameli Co 10 stopni

Parametry techniczne*

*dane domyślne, parametry są w pełni konfigurowalne
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Główne zalety produktu to:

FOTOWOLATAICZNA FASADA WENTYLOWANA

Fotowoltaiczna fasada wentylowana to idealne rozwiązanie na umieszczenie konstrukcji fotowoltaicznej w budynku. W ten sposób  
jesteśmy w stanie pozyskiwać energię z promieniowania słonecznego, przy jednoczesnym podniesieniu walorów wizualnych dane-
go obiektu, stanowiąc tym samym uzupełnienie architektury budynku. Ogniwa fotowoltaiczne  w fasadzie mogą być rozmieszczone  
w sposób regularny lub można tworzyć z nich wzory według wymagań projektowych. Użycie kolorowej folii laminacyjnej ze specjalnym 
barwnikiem czy barwienie szkła w masie umożliwia otrzymanie dowolnego koloru fasady, zaś zastosowanie nadruku ceramicznego 
pozwala na umieszczenie na szkle dowolnego elementu graficznego. Fotowoltaiczne fasady wentylowane oprócz połączenia uni-
katowego designu i estetyki posiadają liczne cechy, które wpływają bezpośrednio korzystnie na funkcjonalność budynku, a także na 
środowisko naturalne. 

• Generowanie oszczędności, dzięki pozyskiwaniu darmowej energii elektrycznej
• Stabilna konstrukcja
• Obniżenie ryzyka kondensacji pary wodnej i poprawa parametrów cieplnych budynku
• Chłodzenie modułów i obniżenie temperatury elewacji poprzez efekt wentylacji
• Redukcja kosztów eksploatacji klimatyzacji 
• Poprawa paramentów izolacyjnych budynku
• Możliwość personalizacji

Norwegian Petroleum Directorate, Stavanger, Norwegia
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FOTOWOLTAICZNA
FASADA WENTYLOWANA

Budynek mieszkalny Haut, Amsterdam, Holandia

Servitech, Tarnów

Moon Office, Kraków

Kielecki Park Technologiczny, Kielce

Moc jednostkowa Do 200 Wp/m2

Sprawność ogniw Do 25%

Max. napięcie pracy 1000 V DC

Rodzaje modułów Monokrystaliczne
w tym back-contact

Opcje Przezierne

Materiał podkonstrukcji Aluminium

Szerokość szczeliny 
międzymodułowej 
pion/poziom

20 mm

Maksymalny wymiar 
modułów 3600 x 2020 mm

Kolorystyka konstrukcji Wg palety RAL

Grubość modułów Od 3 do 22 mm

Parametry techniczne*

*dane domyślne, parametry są w pełni konfigurowalne
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FOTOWOLTAICZNA FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA

Fasady słupowo-ryglowe stanowią architektoniczne ściany osłonowe, które dzięki swojej lekkiej konstrukcji, dobrej izolacji termicznej  
i przezierności z powodzeniem znalazły zastosowanie, jako okładziny zewnętrzne budynków w postaci fasad strukturalnych czy też jako
przeszklenia dachowe w postaci fotowoltaicznych świetlików. Szyby zespolone (jedno i dwukomorowe) fasady słupowo-ryglowej 
mogą być zintegrowane z ogniwami fotowoltaicznymi -  ML System produkuje tego rodzaju rozwiązania, używając przy tym  różnego 
rodzaju powłok, aby zapewnić odpowiednie parametry termiczne i wizualne produktu. Rozmieszczenie ogniw w każdym module 
jest elastyczne i dostosowane do oczekiwanej wartości parametru LT. Fotowoltaiczne szkło zespolone można połączyć z funkcją 
ogrzewania, co pozwoli na topnienie zalegającego śniegu oraz możliwość ogrzewania pomieszczeń, przy jednoczesnym zachowaniu 
przezroczystości szkła.

Akademik, Osijek, Chorwacja

Główne zalety produktu to:

• Nowoczesny i personalizowany design
• Stabilna konstrukcja
• Generowanie oszczędności, dzięki bezpłatnej energii elektrycznej
• Kompatybilność ze wszystkimi dostępnymi na rynku konstrukcjami dostawców systemowych
• Przy zastosowaniu ultralekkiego szkła fasady stają się lżejsze i wytrzymalsze na zabrudzenia
• Poprawa parametrów izolacji termicznej budynku
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FOTOWOLTAICZNA 
FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA

Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Budynek administracyjny, Örebro, Szwecja

WFOŚiGW, Łódź

AGH, Kraków

Moc jednostkowa Do 200Wp/m2

Sprawność ogniw Do 25%

Max. napięcie pracy 1000 V DC

Rodzaje modułów Monokrystaliczne
w tym back-contact 

Opcje Bifacjalne
Funkcja grzewcza

Materiał podkonstrukcji Wg systemodawcy

Maksymalny wymiar 
modułów Wg systemodawcy

Kolorystyka konstrukcji Wg Palety RAL

Grubość zestawów 
szybowych Wg systemodawcy

Rodzaj zestawów 
szybowych

Pojedyńcze przezierne
Pojedyńcze emaliowane
1 -komorowe
2- komorowe

Współczynnik 
przenikania ciepła 
zestawów szybowych z 
modułamit

Od 0.4 W / m2

Przezierność modułu Wg wymagań klienta

Parametry techniczne*

*dane domyślne, parametry są w pełni konfigurowalne
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FOTOWOLTAICZNE ŚWIETLIKI

Podstawową funkcją świetlików umieszczanych w przeszkleniach dachowych budynków jest doświetlenie wnętrz. Tak jak w przypadku 
przeszkleń zespolonych do fasad, również szkło do świetlików można zintegrować z ogniwami fotowoltaicznymi, dzięki czemu przy 
jednoczesnym wpuszczeniu świata do obiektu generowana jest darmowa energia elektryczna. ML System oferuje rozwiązania 
świetlików w postaci szyb zespolonych jedno- lub dwukomorowych, w których zewnętrzną szybę stanowi laminowane szkło bezpieczne 
z ogniwami fotowoltaicznymi.   

Główne zalety produktu to:

• Generowanie oszczędności, dzięki pozyskiwaniu darmowej energii elektrycznej
• Brak konieczności odśnieżania, dzięki zastosowaniu funkcji No Frost
• Ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
• Wysoka termoizolacyjność
• Przy zastosowaniu ultralekkiego szkła realizacja konstrukcji na dachu jest możliwa, ze względu na jej niską nośność
• Optymalne doświetlenie pomieszczeń, dzięki indywidualnemu dostosowaniu poziomu transparentności modułów
• Stabilna konstrukcja
• Łatwa konserwacja  

Archiwum Państwowe, Rzeszów, Polska
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FOTOWOLTAICZNE 
ŚWIETLIKI

The Hague Tower, Haga, Holandia

Nationalarenan 3, Sztokholm, Szwecja

WFOŚIGW, Łódź

Kielecki Park Technologiczny, Kielce

Moc jednostkowa Do  200 Wp/m2

Sprawność ogniw Do 25%

Max. napięcie pracy  1000 V DC

Rodzaje modułów
Monokrystaliczne
w tym back-contact

Opcje
Bifacjalne
No Frost

Materiał podkonstrukcji Wg  systemodawcy

Maksymalny wymiar 
modułu Wg  systemodawcy

Kolor konstrukcji Wg  palety RAL

Grubość zestawów 
szybowych z modułami Wg  systemodawcy

Rodzaj zestawów 
szybowych

Pojedyńcze przezierne
Pojedyńcze emaliowane
1 -komorowe
2- komorowe

Współczynnik 
przenikania ciepła 
zestawów szybowych z 
modułamit

Od 0.4 W / m2

Przezierność modułu Wg wymagań klienta

Parametry techniczne*

*dane domyślne, parametry są w pełni konfigurowalne
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FOTOWOLTAICZNE ZADASZENIA CARPORT / PERGOLA 

Zadaszenia fotowoltaiczne parkingów czy tarasów to idealne połączenie estetyki i funkcjonalności. Oprócz ochrony przed czynnikami 
atmosferycznymi takimi jak promieniowanie słoneczne, deszcz czy śnieg, zadaszenie zintegrowane z modułami fotowoltaicznymi 
generuje przyjazną dla środowiska zieloną energię i pozwala na obniżenie rachunków za prąd. Moduły fotowoltaiczne montowane w 
zadaszeniach, zgodnie z normami budowlanymi są odporne na obciążenie śniegiem, ale także mogą być dodatkowo wyposażone 
w funkcję samoodśnieżania (NoFrost). Stopień przezierności zadaszenia z fotowoltaiką dobierany jest w zależności od wymagań 
klienta. Całość rozwiązania oparta jest na solidnej i trwałej konstrukcji z aluminium lub stali. Zadaszenia posiadają szerokie możliwości 
personalizacji pod względem kolorystyki i rodzaju konstrukcji, jak również możliwości graweru na szkle i podświetlenia LED.

Główne zalety produktu to:

• Generowanie oszczędności, dzięki produkcji darmowej energii ze słońca
• Brak konieczności odśnieżania
• Łatwa konserwacja
• Stabilna i trwała konstrukcja
• Lepsza odporność na warunki atmosferyczne, dzięki zastosowaniu ultralekkiego szkła
• Możliwość personalizacji
• Szczelność zadaszenia na wodę opadową (w opcji Sun Energy orasz Prestige)

Rzeszow Regional Development S.A., Rzeszow, Poland
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FOTOWOLTAICZNE ZADASZENIA
CARPORT / PERGOLA

Inwestycja prywatna, Rzeszów

Salon KIA, Mielec

Inwestycja prywatna, Rzeszów

Siedziba firmy ML System, Zaczernie

Szerokość 5880 mm

Długość 5195 mm

Wysokość 2727 mm / 2274 mm

Liczba modułów 15 sztuk

Sprawność ogniw do 25 %

Wymiar modułu PV 986 x 1940 mm

Rozstaw osiowy 
fundamentów 5805 x 3047 mm

Moc znamionowa 4080 [Wp]

Max. dozwolone 
napięcie 1000V

Przezierność światła 30%

Uzysk energetyczny
(dla lokalizacji 
Rzeszów)

3,6 MWh

Napięcie zmienne 400 / 230 V

Kolorystyka konstrukcji Wg palety RAL, bazowo RAL 7016

Opcje

Ładowarka do pojazdów elektrycznych
Gniazdo sieciowe
Moduły z funkcją No Frost
Oświetlenie LED
Samoczyszczące powłoki
Grawer na szkle

Parametry techniczne (dla Sunenergy)*

*dane domyślne, parametry są w pełni konfigurowalne
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SMART 
CITY 

SMART CITY 

Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym, które w dużej mierze wpływa na życie mieszkańców aglomeracji miejskich. Ekstremalne 
zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, susze i burze, rosnące temperatury na świecie – wszystko to ma kosztowny wpływ na 
podstawowe usługi miejskie, infrastrukturę, warunki mieszkaniowe, utrzymanie oraz ludzkie zdrowie. Jednocześnie miasta mają 
kluczowy wpływ  na zmiany klimatu, ponieważ działalność miejska jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Prawdziwe 
inteligentne miasta skupiają się na nowych technologiach, optymalnym zarządzaniu infrastrukturą, ale także stawiają na bardziej 
ekologiczne rozwiązania ograniczając tym samym negatywny wpływ na środowisko naturalne. Do osiągnięcia tego efektu niezbędne 
są energooszczędne, niezależne źródła, wykorzystujące odnawialną zieloną energię. ML System jest producentem takich rozwiązań. 
Inteligentne wiaty przystankowe, ławki, pylony i lampy zasilane energią słoneczną to wymierne korzyści dla budżetu miasta, jego 
mieszkańców i środowiska. ML System opracował również zautomatyzowany program do zarządzania energią – ML SCADA, który 
stanowi idealne uzupełnienie rozwiązań Smart City, dzięki któremu można monitorować sprawność techniczną oraz zapewnić 
efektywność energetyczną dla wszystkich produktów zintegrowanych z systemem.

ML Scada - System zarządzania budynkiem

Żaluzje 
fotowoltaiczne

Lampy 
fotowoltaiczne

Fasady 
fotowoltaiczne

Inteligentne
przystanki

Ławki
fotowoltaiczne
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FOTOWOLTAIKA 
KLASYCZNA

FOTOWOLTAIKA KLASYCZNA  

Firma ML System, która działa na rynku już od 15 lat (data rejestracji 2006 r.) specjalizuje się w produkcji tradycyjnych oraz innowacyjnych 
rozwiązaniach fotowoltaicznych, których jest zarówno producentem, jak i dystrybutorem.Firma oferuje również własne usługi montażu 
instalacji i posiada rozbudowany i wykwalifikowany dział serwisu i automatyki. ML System produkuje moduły fotowoltaiczne zarówno 
do standardowych, jak i nietypowych i wymagających zastosowań, rozdzielnice AC oraz DC, falowniki, konstrukcje fotowoltaiczne oraz 
systemy mocowań. Spółka realizuje projekty z sektora fotowoltaiki klasycznej zarówno w ramach małych instalacji, dużych instalacji 
dla przedsiębiorców i deweloperów oraz kontrakty na farmy fowotoltaiczne.

Fotowoltaiczna instalacja dachowa, 
siedziba ML System, Zaczernie 

Kolorowe moduły fotowoltaiczne, inwestycja prywatna, 
Przemyśl

Gruntowa instalacja fotowoltaiczna,
Zamek Królewski, Niepołomice

Farma fotowoltaiczna, Warszawa, MPWiK
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ML System, Zaczernie, Poland 

ML System S. A.

ML System S.A. to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna posiadająca własny zakład produkcyjny oraz silne zaplecze 
B+R wyposażone w światowej klasy sprzęt laboratoryjny. Firma działająca na rynku od piętnastu lat (zarejestrowanie działalności 
rok 2006) specjalizuje się w zakresie tradycyjnych i innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych, których jest zarówno producentem,  
 jak i dystrybutorem. Od 2018 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Produkty BIPV od ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Firma jest liderem w swojej 
branży na polskim rynku. Ponadto, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do 
grona kluczowych producentów BIPV na świecie.
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FAKTY 
I LICZBY

Q Glass linia produkcyjna

Fotowoltaiczne centrum badań i rozwoju

ML SYSTEM S.A. 

• Polski producent kompletnych systemów BIPV oferujący moduły, 
fasady wentylowane, żaluzje, systemy mocowań oraz automatykę

• Lider branży fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkami w kraju 
oraz kluczowy producent BIPV na świecie

• Pierwszy i jedyny światowy producent szyb Q Glass - szkła 
energetycznie aktywnego z powłoką kwantową

• Twórca innowacyjnych rozwiązań z 13 przyznanymi patentami i 9 
zgłoszeniami patentowymi w toku

• 25 tys. m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej wraz  
z wysoce wyspecjalizowanym Centrum Badawczo-Rozwojowym w 
Zaczerniu k. Rzeszowa

• Przewaga technologiczna, dzięki wysokim wydatkom inwestycyjnym
• Przewaga innowacyjna, dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze 

badawczo-rozwojowej
• Zaawansowana dywersyfikacja produktowa, branżowa  

i geograficzna

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY ML SYSTEM

2021
5,5
tys. m2

2022
5,0
tys. m2 

2020
5,3
tys. m2 

2017 3,2 tys. m2

2015 6,0 tys. m2
Potencjał  20,0 tys. m2

Plan budynków ML System na dzień 30.06.2022
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Firma ML System opracowuje przełomowe technologie, które są idealną odpowiedzią na aktualne potrzeby procesu transformacji 
energetycznej – przejścia z konwencjonalnych na odnawialne źródła energii. Działania ML System doskonale wpisują się w trendy 
i oczekiwania rynku fotowoltaicznego na całym świecie, ze względu na przyśpieszoną transformację energetyczną i potrzebe 
uniezależnienia się od konwencjonalnych źródeł energii. Firma dostrzega wiele możliwości na dalszy rozwój poprzez tworzenie nowych, 
innowacyjnych rozwiązań. Produkty ML System cieszą się ogromną popularnością wśród partnerów, gdzie jest wysoka świadomość 
ekologiczna i wiedza o korzyściach ekonomicznych wynikających z zastosowań rozwiązań fotowoltaicznych, zarówno w kraju jak i za 
granicą.

GLOBALNY ZASIĘG DZIAŁALNOSCI GRUPY ML SYSTEM
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Od 2020 roku Spółka silnie dywersyfikuje kanały dystrybucji produkowanych przez siebie rozwiązań. Oferta ML System skierowana 
jest do: spółek z sektora energetyki zawodowej, klientów instytucjonalnych, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, odbiorców 
indywidualnych, instalatorów, hurtowni, architektów, projektantów, producentów stolarki, generalnych wykonawców, podmiotów 
publicznych, deweloperów, jednostek samorządu terytorialnego, producentów i spółek z sektora automotive, a także jednostek 
badawczych, laboratoriów oraz placówek diagnostycznych. 

W 2020 roku Spółka podpisała umowę dotyczącą strategicznej współpracy z firmą Guardian Glass – światowym liderem w branży 
szkła budowlanego – w ramach której produkty Spółki oferowane są za pośrednictwem sieci sprzedaży partnera na całym świecie.  
W tym samym roku Spółka nawiązała również strategiczną współpracę z Pilkington Automotive Poland, której zakres został rozszerzony 
w 2021 roku o kolejną umowę z Pilkington IGP i Pilkington Polska dotyczącą wspólnej koordynacji sprzedaży wyrobów szklanych z 
wykorzystaniem powłok kwantowych , technologię BIPV, a także produkty z linii Smart Glass. Współpraca obejmie projekty realizowane 
na terenie całej Europy. Kluczowymi partnerami Spółki na rynku polskim są m.in. podmioty takie jak Budimex, Warbud, Skanska, czy 
Strabag – kluczowi i uznani liderzy branży budowlanej.

ML System posiada liczne certyfikaty potwierdzające jakość oraz wysoki poziom właściwości i niezawodności oferowanych produktów. 
Dzięki spełnionym wymaganiom i normom obowiązującym w branży fotowoltaicznej, budowlanej i transportowej wyroby Spółki są 
dopuszczone do stosowania w energetyce, budownictwie oraz transporcie lądowym i morskim zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Certyfikaty uwzględniają bezpieczeństwo modułów fotowoltaicznych i potwierdzają ich moc znamionową, co przekłada się na 
gwarancję uzysków energii. Certyfikacja została przeprowadzona również dla agresywnych warunków środowiskowych, takich jak 
korozyjna atmosfera amoniaku i mgły solnej, co zapewnia prawidłową pracę modułów w środowisku morskim lub w sąsiedztwie 
gospodarstw rolnych (agrowoltaika) lub innym agresywnym środowisku. Ponadto zarówno systemy PV, jak i BIPV są testowane pod 
kątem izolacji termicznej i energetycznej, wodoszczelności, odporności na uderzenie ciałem twardym, uderzenie ciałem miękkim, 
odporności na uderzenie gradem, parcie i ssanie wiatru oraz obciążenie śniegiem.

Wieloletnie doświadczenie ML System przekłada się na liczne realizowane kontrakty zarówno w kraju jak i za granicą. Wysoko 
wyspecjalizowana kadra inżynierska, własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, nowocześnie wyposażony park maszynowy, umiejętnie 
wykorzystywane zasoby produkcyjne, własny montaż i usługi sprawiają, że ML System realizuje inwestycje w oparciu o indywidualne 
wymagania odbiorcy, z dbałością o najwyższą jakość i wydajność instalacji.
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INNE PRODUKTY 
ML SYSTEM

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ BIPV, PV I SZKŁA PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ 
ML SYSTEM

MAŁA ARCHITEKTURA

BRANŻA MOTORYZACYJNA I TRANSPORTOWA

FOTOWOLTAICZNE EKRANY  
AKUSTYCZNE 

Q DRIVE

FOTOWOLTAICZNE ŁAWKI 

Q GLASS 

FOTOWOLTAICZNE LAMPY

SZYBY W AUTOBUSIE WODOROWYM

SMART GLASS

V GLASS
SZYBY ZE ZMIENNĄ TRANSPARENTOŚCIĄ

HQ GLASS
SZYBY GRZEWCZE

S GLASS
SZKLANE PARAPETY GRZEWCZE
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INNE USŁUGI 
ML SYSTEM

ML SYSTEM OFERUJE RÓWNIEŻ ATRAKCYJNE 
USŁUGI DODATKOWE, KTÓRE STANOWIĄ KOMPLEKSOWE 
UZUPEŁNIENIE OFEROWANYCH PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ:

FOTOWOLTAICZNE LAMPY

SZYBY W AUTOBUSIE WODOROWYM

ML SCADA – autorski system 
zarządzania budynkami oraz 
elementami małej architektury

Profesjonalne przeglądy 
wizualne oraz termograficzne 
instalacji i obiektów 
fotowoltaicznych z 
wykorzystaniem nowoczesnych 
dronów wielowirnikowych

Wykonanie profesjonalnych 
wizualizacji 3D przy użyciu 
obiektów BIM  produktów ML 
System

Inwentaryzacja i wymiarowanie 
obiektów oraz profesjonalne 
obrazowanie 3D budynków, 
maszyn, instalacji i terenu, 
z wykorzystaniem skanera 
laserowego 3D

Kompleksowa usługa 
mycia modułów i fasad 
fotowoltaicznych

Montaż i serwis instalacji – 
pełne wsparcie techniczne na 
każdym etapie współpracy



mlsystem.pl

ML System
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie

tel: +48 17 77 88 266
e-mail: biuro@mlsystem.pl  

Żadna z informacji zawartych w katalogach, folderach, ulotkach 
i reklamach ML System nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego. Informacje dotyczące wymiarów, wagi, ceny  
lub innych parametrów, a także ilustracje, opisy i rysunki zawarte 
lub dołączone do materiałów sprzedażowych ML System mają 
charakter wyłącznie informacyjny ii poglądowy, chyba że wyraźnie 
zaznaczono inaczej. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu  
w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach, a ich rzeczywistym 
wyglądem nie mogą być podstawą do reklamacji i zwrotu 
zakupionego towaru. Ceny podane w katalogach, folderach, 
ulotkach i reklamach ML System są wartością referencyjną  
i nie są sugerowaną ceną sprzedaży.


