Word ook bewust en belast niet langer onnodig het milieu. De zon is gratis en van
iedereen. Ook al schijnt de zon soms achter de wolken, een High Tech S-Power
installatie weet vaak ook dan prima rendement te scoren. De zon hoeft dus niet eens te
schijnen om voordeel te halen.
We moeten eerlijkheidshalve wel zeggen, dat tijdens er donkere winterse dagen weleens
iets te weinig warmte in het daglicht zit om effectief te kunnen zijn, maar zodra het
zonnetje op een winterse dag hoog aan de hemel staat en het vriest buiten, dan scoort
S-Power onmiddellijk. Temperaturen kunnen ook dan gemakkelijk hoog oplopen.
Wist u dat een S-Power volledig vacuümbuis nagenoeg geen rendementsverlies heeft?
Zelfs na 20 jaar intensieve dienst, levert de installatie in de meeste gevallen nog meer
dan 98% rendement.
S-Energy Nederland werkt samen Volgroen. Deze leasespecialist is al meer dan 20 jaar
actief in de schone energiesector. De focus ligt voornamelijk op de zakelijke markt, al is
het tegenwoordig ook mogelijk om particuliere verzoeken te behandelen. Leasen kan al
vanaf € 2.000,-.
S-Power is de eerste en enige zonneboiler die kan worden geleased. Dit komt door de
lange levensduur, blijvend rendement en waardevermeerdering van woning en
bedrijfspand. Ook S-Power heeft zich bewezen.
De eerste heatpipe zag al in 1970 het levenslicht en is daarna alleen maar verder doorontwikkeld. De unieke volledig vacuüm constructie van de buis, waarbij door een uniek
proces glas met metaal is versmolten, is wereldwijd gepatenteerd. Dit is meteen de reden
waarom er geen concurrentie is met een vergelijkbare buis.

PRODUCTINFORMATIE

Graag de voordelen van een zonneboiler, maar liever niet direct investeren? Dan is het
kunnen leasen ervan een uitkomst. Voor een vast maandelijks bedrag profiteert u zonder
zorgen direct van de besparingen.

Een S-Power installatie is maatwerk, evenals de lease ervan. Vraag gerust eens naar uw
mogelijkheden. Wij maken graag vrijblijven een berekening voor u.
Deze service is, net als zonlicht, gratis!

S-Energy Nederland B.V.
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9645 KX Veendam

I: www.s-energynederland.nl
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