De Zon, een renderende
investering die lang meegaat

Kies ook een zonne-energie installatie van topniveau. Vraag ons een informatie betreffende onze
producten en dit zonder verplichting van uw kant.

Kompetentie in de zonne-techniek
van hoog niveau

De zonne-energie is onuitputtelijk en zeker.
Een keer de beslissing genomen, zult u
minder afhangen van de regelmatige
stijgingen van de verontreinigende
brandstoffen zoals stookolie, elektriciteit of gas. Bovendien zult u de emissie van
CO2 verminderen en zult actief aan de
bescherming van onze planeet deelnemen.
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Stel ons uw vragen!
Wij staan te uwer beschikking :
Consolar Belgium
Lommerlaan, 41
B - 1200 Brussel

Ik ontving gaarne informatie op het

info@consolar.be
www.consolar.be

*Stand: 01.06.2006

Naam, Voornaam

Straat en Nummer

Postcode en gemeenschappelijk

e-mail adres

Telefoon/GSM

Fax

Deze informatie zal slechts voor interne professionele
doeleinden door onze onderneming gebruikt worden.

volgende adres

Tél : ++32 (0)2 763 35 36
Fax : ++32 (0)2 763 35 45

Indien uw verwarmingsketel aan vervanging toe is, kunnen wij u onze oplossingen
met verwarmingsketels hoog rendement,
met condensatie, voorstellen, of, nog
beter, een verwarmingsketel op basis
van pellets of hout.
Wij zullen u eveneens van de verschillende premies en voordelen, die van kracht
zijn,op de hoogte brengen.

Leider in Europa voor de zonnetechnieken
sinds meer dan 10 jaar

Gestaltung: triolog Freiburg, www.triolog-web.de

Uw eerste stappen naar
een zonnige toekomst

Informeer U bij onze professionele partners
om de Referentie-installaties van uw buurt te
kennen.

Antwoord

Consolar Belgium
Lommerlaan, 41

B - 1200 Brussel

Zon. Dag en Nacht.
Zonne-installaties van hoog rendement

Poort betaald
door
bestemmeling

In 2005 heeft CONSOLAR in Duitsland de „Ethics in
Business“ award ontvangen voor zijn buitengewone
inspanningen in het eerbiedigen van het milieu en in het
nakomen van zijn sociale verplichtingen.

www.consolar.be
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De vacuümreceptor van buizen TUBO :
Sterke stijging van de levensduur
dank zij het gebruik van een
legering cuivre-nickel

absorptiebuis

stevige isolatie

PLANO vlakke receptor in gesloten koffer :
De gesloten kist garandeert een grotere
levensduur met prestaties die niet
verminderen.

ik weet het nog niet
het komende halfjaar
zo snel mogelijk

Langdurig verzegelde collectorkuip

van het zwembad:

Koperen
warmtewislaar
TINOX/SUNSELECT

de productie van sanitair water en de ondersteuning aan de verwarming

spiegel

de productie van sanitair water

Solarglas
vakuumbuizen

De zonne-energie installatie interesseert me voor :

selekctieve
deklaag

En nog beter : Ik wil gecontacteerd worden per telefoon.

De koppeling aan de bestaande installatie :
CONSOLAR stelt een brede waaier van componenten
voor die een perfecte overeenstemming tussen receptoren
en reservoir waarborgen. Deze componenten integreren
zich eveneens harmonisch in uw bestaande installatie,
het is van weinig belang dat het om een nieuwbouw of
een oude installatie gaat.

Ik wens de CD Rom CONSOLAR
met de catalogus „Zon, Dag en Nacht“, een prijslijst te ontvangen.

Duur van leven en rentabiliteit :
Sinds meer dan 15 jaar, heeft CONSOLAR zich in het
ontwerp van zonne-installaties met talrijke eigen octrooien gespecialiseerd. Wij zorgen ervoor altijd een materiaal te kiezen dat hoge prestatie en goed ecologische
balans verenigt, hetgeen efficiënte en duurzame zonneinstallaties waarborgt.

Formulier van vraag van kostenramingen :
Stuur ons dit formulier ingevuld terug, u zult van onze kant uw kostenraming
ontvangen

Koper-Nikkelbuis om de
warmte af te voeren

Zon. Dag en Nacht.

Doeltreffendheid en rentabiliteit :
Al onze zonnecomponenten werden zo gebouwd om een
grote doeltreffendheid te garanderen. Men bereikt een
hoog zonnerendement door receptoren aan hoog rendement in samenwerking met de gepatenteerde warmtewisselaars CONSOLAR op basis van thermosiphon en een
intelligente techniek van isolatie te gebruiken. Behalve de
prestaties van „het systeem CONSOLAR“, is de levensduur eveneens een van onze wezenlijke doelstellingen.

Catalogus CONSOLAR „Zon, dag en nacht“
Omvattend inlichtingen over de technieken CONSOLAR, de besparingdie ik kan
verwezenlijken, de vereiste componenten, en de mogelijkheden om de zonneinstallatie
en de verwarming met het hout te installeren

De pllatsing van de receptoren gebeurt
zodanig dat de - esthetica en de architectuur
van het gebouw eerbiedigd wordt.

Aan ons terug te sturen via mail,
telefax of post

Ik wens gratis en zonder verplichting te ontvangen :

Actief behoud van
onze natuurlijke
energiebronnen.
En men is trots om
het te tonen!

De gepatenteerde warmtewisselaar is zeer efficiënt en waarborgt een hygiënische productie
van het warme
sanitair water bij
iedere doorloop.

Sinds zijn stichting in 1994, heeft CONSOLAR
zijn eigen weg gemaakt. CONSOLAR stelt zonneinstallaties van hoog niveau „made in
Germany“ voor. Zij werden ontwikkeld om de
klanten tevreden te stellen met de beste prestaties
op gebied van rendement en levensduur van hun
zonne-installatie. Meer dan 18.000 zonneinstallaties in Europa bewijzen de betrouwbaarheid
en het hoge zonnerendement gegarandeerd
door de technieken van CONSOLAR en dit
regelmatig bevestigd door de voortreffelijke
resultaten aan „Stiftung Warentest“.
De kwaliteit telt : wij waarborgen niet alleen de
ontwikkeling van nieuwe technieken en materialen, maar het merendeel van onze producten
wordt eveneens in onze eigen fabriek gebouwd.
Uw voordeel : een zonneinstallatie met een
techniek en componenten van hoge kwaliteit die
het beste rendement voor verschillende decennia
waarborgt.
Uw mening is zeer belangrijk voor ons! Als u
vragen, ideeën of adviezen hebt, aarzel niet die
aan ons te vertellen.

Hoge prestatie,
„kits CONSOLAR“

Ik ben erkend SOLTHERM en ik vraag inlichtingen betreffende uw volgende dag opleiding.

Verschillende miljoenen vierkante meters zonnereceptoren worden reeds overal in Europa
geplaatst.
De warmtezonne-energie die in de zonneinstallatie wordt opgevangen, kan zowel voor de
productie van warm sanitair water zoals voor
de ondersteuning van de verwarming gebruikt
worden.
Het doet er weinig toe of u het in een nieuwbouw of een bestaand huis plaatst (bij het
vervangen van een verwarmingsketel bijvoorbeeld). Denk eraan om de meest zekere
leverancier van energie van onze aarde te
gebruiken!
De huidige techniek van de zonne-installaties is
zeer matuur en efficiënt. Een zonneinstallatie
kan gemiddeld tot 40% en soms zelfs tot 50%
van de totale energiebehoeften van uw
gebouw dekken.
Bij CONSOLAR. BE, zult u zeker een technische oplossing vinden die bij u past!
Vertel ons uw wensen en verwachtingen, wij
zullen u met plezier en enthousiasme adviseren.

Kennis en bekwaamheid in
de zonnetechniek van hoog niveau
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De zonnewarmte : moderne techniek
en betere levenskwaliteit
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