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De nieuwe verwarming

ÖKO-TEST: SolvisMax testwinnaar uit de reeks.
Beste verwarmingsketel + beste collector = hoogste energiebesparing.
Na Stiftung Warentest nu ook in
ÖKO-TEST: SolvisMax is de Nr. 1 !

Combi-installaties op zonneënergie
zijn sterk aan te bevelen.

ÖKO-TEST: Alternatieve energieën
maken zich lonend.

Reeds in maart 2009 duidde Stiftung
Warentest de unieke zonneverwarmingsketel SolvisMax als testwinnaar aan.

"Met de zogenaamde combi-installaties
op zonneënergie kan men niet alleen het
tapwater verwarmen,maar ook de verwarming ondersteunen en daarmee een groter aandeel van de warmtebehoefte van
een huis met zonneënergie dekken.

"De verbruiker kent de boodschap reeds.
I n de herfst zullen veel leveranciers de
gas en olieprijzen weer eens verhogen.
( de laatste tien jaar was er een gemiddelde prijsstijging van 7 a 8 procent. )
Toonaangevende economisten voorspellen een forse kostprijsverhoging van de
klassieke energiebronnen olie en gas
tot 500% in de komende 20 jaar.
Met het oog op de te verwachten prijsontwikkeling is de kans zeer groot dat
investeren in de alternatieve energiën
lonend zal blijken te zijn."

Nu bevestigt ÖKO-TEST de beoordeling
en loofde nu vooral de hoge verdienste
en het goed economisch resultaat van
de combi-installatie en de voorbeeldige
documentatie. De SolvisFera is
de beste vlakke collector in de test.

Om milieu-redenen en wegens de steeds
schaarser wordende fossiele brandstoffen
zijn zulke systemen nu de laatste
stand der verwarmingstechnologie en sterk aan te bevelen."
(ÖKO-TEST 10/2010)
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Met de SolvisMax rustig naar de toekomst kijken
Lage verwarmingskosten worden uw levensstandaard
"Mijn pensioen is voor mij veel te belangrijk,
om het door de schouw te jagen. Ik geef
het liever uit aan iets beters!
Ik heb lang getwijfeld, veel te lang –
maar nu laat ik de beste verwarming
idie ik kon vinden installeren.
n
Jarenlang heb ik toegekeken hoe een
smooi deel van mijn pensioen spreekt
woordelijk door de schouw verdween.
a
lDat is nu afgelopen!
lMet de Solarverwarmingsketel SolviseMax heeft mijn buur vorig jaar 1100 €
r
egas bespaard. Wij hadden vroeger
beiden ongeveer het zelfde verbruik,
n
namelijk 2.600 m3 Gas .

Dit stookseizoen zijn gas en stookolie
weer duurder geworden en mijn buurman zal nog meer besparen – maar ik
nu ook! Want mijn SolvisMax wordt
eerstdaags in bedrijf genomen.”

Ik had reeds veel vroeger een Solvis-ketel
moeten laten inbouwen. Hij brengt me een

Behoud ook U uw levensstandaard.
Met de eer ste verwarmingsketel van de
volgende generatie, die enkel Solvis nu
al levert geniet U van het hoogste
verwarmingscomfort en een optimale
waterbereiding tegen de laagste kost.

SolarWarmte wordt standaard.

2750 €

Energiepremie.
en zelfs meer.

echte pensioenstoeslag!

De SolvisMax – 20 Jaar uitstekende spitstechnologie
Dat bewijzen meer dan 40.000 tevreden klanten
Waarom dit uniek verwarmingssysteem
Met de SolvisMax bezit U:
tot 50 % energie spaart, verklaart
ÖKO-TEST zo:
de verwarmingsketel met de hoogste
olie-/ gas-besparing
„De firma Solvis presenteert een speciale
(Verbraucherportal CO2-online)
bouwwijze met geïntegreerde brander.
de verwarmingsketel met het kleinste
De Integratie heeft het voordeel dat de
stroomverbruik in Europa
verwarmingsinstallatie zeer efficiënt is,
(Energy Award 2008)
weinig plaats inneemt en zonneinstallatie, gelaagd voorraadvat en brander
de combi-zonneinstallatie met de
optimaal op elkaar zijn afgestemd.
hoogste energiebesparing (ÖKO-TEST)
Deze wijze verhoogt de efficiëntie van
de brander duideli,jk gezien de rookgas
warmte die anders in de omgeving verloren gaan, de opslagtankt opwarmen.“
(ÖKO-TEST 09/2010)

de meest winstgevende vlakcollector
(ÖKO-TEST, Stiftung Warentest 03/2009)

Overtuig uzelf op de Internet-site :
www.solvis.de/Referenzen
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Energy
Globe
Task 26 Solar Combisystems
12.2002: "Mit Abstand bestes
europäisches Solarheizsystem."

SOLVIS GmbH & Co KG – Grotrian-Steinweg-Str. 12 – 38112 Braunschweig – Tel. 0531 28904-0 – Fax: 0531 28904 100

solvis.de

