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SOLARNET, ο ηλιακός θερμοσίφωνας με άψογο αισθητικό 
σχεδιασμό και αστείρευτη πηγή ζεστού νερού. Κάντε μία 
επένδυση στα μέτρα σας και ξενοιάστε για μια ζωή.
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας SOLARNET, έχει υψηλά στάνταρ 
παραγωγής, είναι εύκολος στην τοποθέτηση προσφέροντας 
ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα και είναι το τελευταίο 
επίτευγμα της τεχνολογίας της νέας γενιάς των ηλιακών. 
Δικαιολογημένα, ο SOLARNET θεωρείται ο κορυφαίος στην 
εξέλιξη των ηλιακών.

Ελληνικό προϊόνΗλιακός Θερμοσίφωνας

SUPER τιμή

επωφεληθείτε!



Επένδυση στα μέτρα σας                                και τεχνολογικής υπεροχής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΤΥΠΟΣ
SOLARNET

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΤΕΣΤ ΠΙΕΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣΑριθμός

Συλλεκτών
Συλλεκτική

Επιφάνεια m2

SOL 120 1 2 10 BAR
SOL 160Μ 1 2 10 BAR
SOL 160 1 2,50 10 BAR
SOL 200 1 2,50 10 BAR
SOL 200Ε 2 4 10 BAR
SOL 300 2 4 10 BAR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001
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Ενιαίος
Απορροφητής Τιτανίου 

με συντελεστή 
απορρόφησης 

α>= 0,95 +- 0,02  
και εκπομπής 

ε<= 0,05 +- 0,02
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Η εταιρεία Solarnet AE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές, τις προδιαγραφές των προϊόντων και των εξαρτημάτων τους χωρίς προειδοποίηση.

SOLARNET S.A., 79 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Θήβας, 32200, Νομός Βοιωτίας
Τηλ.: 22620 72070-1, Fax: 22620 72122, E-mail: solarnet@otenet.gr, info@assosboilers.com

www.assosboilers.com

  Εξωτερική επένδυση από ναυπηγικό αλουμίνιο για εγγυημένη αντοχή στις υπεριώδεις 
ακτίνες, σε παραθαλάσσιες περιοχές και σε υγρά κλίματα.

  Ζεστό νερό ακόμη και στις παγωμένες μέρες του χειμώνα με ελάχιστη ηλιοφάνεια λόγω 
της ισχυρής του μόνωσης πολυουρεθάνης και της υψηλής απόδοσης του συλλέκτη. Έξω 
θερμοκρασία κάτω από το μηδέν, στο μπάνιο σας, το νερό όπως στο χαμάμ!

  Αντιδιαβρωτική προστασία από εμαγιέ και ράβδο μαγνησίου για μεγάλη διάρκεια ζωής.
  Συλλέκτης τιτανίου υψηλών αποδόσεων με άθραυστο ηλιακό τζάμι για περισσότερη αντοχή 

ακόμη και σε χαλαζόπτωση.
  Ο άριστος εξωτερικός σχεδιασμός της συσκευής σε συνδυασμό με τη μελετημένη βάση 

στήριξης προσφέρουν τη δυνατότητα της εύκολης και εφαπτόμενης τοποθέτησης της 
συσκευής πάνω σε κεραμίδια και δένουν απόλυτα με κάθε αρχιτεκτονική κτιρίου.
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