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Słoneczne widoki
z nowoczesną techniką solarną

KOLEKTORY SŁONECZNE

Słońce jest życiem, a energia słoneczna – energią przyszłości. Każdego dnia
świeci słońce, obdarowując nas ciepłem, światłem i energią. Energią, którą
dzięki urządzeniom solarnym marki Solar-Tech możesz bardzo łatwo
wykorzystać, po to żeby np. brać ciepły prysznic i ogrzewać swój dom. A to
się opłaca podwójnie: dla ciebie, a także dla natury.

Przegląd światowych zasobów
energetycznych.
Rocznie słońce dostarcza więcej energii niż
wynoszą wszystkie pozostałe zasoby
energetyczne na świecie.

Zasoby

Energia słoneczna,
która rocznie
dociera na Ziemię

Gaz
ziemny
Ropa
naftowa

Węgiel

Słońce obdarowuje nas energią.
Wykorzystując energię słoneczną, oszczędzasz nie tylko cenne paliwa, ale także
obniżasz koszty ogrzewania. Chronisz również środowisko naturalne: już przy 2
kolektorach SPE20-58 ograniczasz roczną emisję CO2 o około 1000 kg ograniczasz
roczną emisję CO2 o około 1000 kg. A propos: z techniką solarną marki Solar-Tech
wszystko jest możliwe, nieważne, czy chodzi o nowy dom, czy o nowy system
ogrzewania, czy o ogrzewanie gorącej wody, czy też o wspomaganie systemu
grzewczego. Solar-Tech oferuje nie tylko kolektory słoneczne, ale także całe systemy
solarne – a wszystko naprawdę dopracowane.
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Roczne zużycie
tradycyjnych źródeł
energii na świecie
(2004)

Energia słoneczna:
efektywność zaprojektowana

KOLEKTORY SŁONECZNE

Solar-Tech bazuje na ponad 9-letnich doświadczeniach w technologii
solarnej. Poszczególne elementy grzewczego systemu solarnego Solar-Tech
to innowacyjna technologia i najnowocześniejsze tworzywa dopracowane
w najdrobniejszym szczególe.

Energia na całą wieczność.
Kolektory słoneczne są skierowane na słońce przez cały rok. Ażeby zapewnić ich
optymalną wydajność, oprócz ogromnej wiedzy potrzebne są również nowoczesne i
trwałe konstrukcje i tworzywa. Na przykład lakierowane i anodyzowane aluminium,
które jest stosowane w ramach i szynach zbiorczych wszystkich kolektorów
słonecznych marki Solar-Tech lub stal nierdzewna stosowana do zwierciadeł
liniowych. Dokładnie tak samo ważne jest szkło chroniące absorber o bardzo dużej
przepuszczalności energii, jak również odpowiednie powłoki absorbujące energię.
Te niesamowite kolektory urzekną cię swoim blaskiem oraz niesamowita mocą
przez długie lata.
„W moim grzewczym systemie solarnym
wszystko do siebie jest perfekcyjnie
dopasowane i pracuje bez zarzutu. To
oznacza dla mnie optymalne wykorzystanie energii”

Z nami twój system grzewczy będzie jeszcze lepszy.
Solarny system grzewczy składa się z większej ilości komponentów niż tylko
kolektory słoneczne na dachu. Nie musisz sobie zawracać w ogóle tym głowy –
przecież dostawcą systemów w branży urządzeń solarnych jest właśnie Solar-Tech.
Oznacza to, że otrzymujesz optymalnie dopasowane ze sobą podzespoły, możesz
również bez problemu podłączyć swoje klasyczne centralne ogrzewanie z naszymi
urządzeniami solarnymi.
Zapytaj o to naszego fachowca od systemów solarnych.
Kolektory słoneczne na zamówienie.
Ze względu na to, że kolektory słoneczne Solar-Tech wykonywane są w Polsce SolarTech oferuje solary o dowolnej szerokości oraz o dowolnej ilości rur próżniowych.
Zapraszamy do podjęcia współpracy z Solar-Tech!
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Partnerzy
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Szukając Boga

Bank Ochrony Środowiska

Fundacja Radość

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Partner Handlowy:

Solar-Tech P. H.U.
Produkcja - Handel - Usługi
ul. Złota 61 lok. 101
00-819 Warszawa
tel.kom. 510 554 372
tel.kom. 793 386 309
e-mail. solar-tech@solar-tech.pl
www.solar-tech.pl
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