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Napelem rendszer szerelés Budapest-Tatabánya
Minőségi német és osztrák napelem rendszerek telepítése garanciával.

Kérjen Árajánlatot!

Halász Csaba Olivér 06-70-945-7063

1. Nézze meg a havi villanyszámláját

Természetesen azt szeretné, ha teljes egészében a napelem megtermelné a szükséges energiát az ön számára, ha
jól választ megszűnik a villanyszámla. Ehhez jó minőségű napelem rendszert kell választania.

2. Nézze meg a ház tájolását

A Napelem a napfényt alakítja át elektromos árammá. Ehhez az kell, hogy sokat érje a nap, ne legyen leárnyékolva.
Olyankor a rendszer leáll, nem termel áramot Ha az otthona fákkal van körülvéve, komolyan vegye fontolóra, hogy
érdemes-e kivágatnia.

3. Fontos a tető állapota

Mivel a napelem rendszer általában a meg lévő tetőre van rögzítve, győződjön meg róla, hogy jó állapotban van-e.
Természetesen sok esetben külön kis tető felületet építünk a ház mellett, megfelelő tájolással és mechanikai
szilárdsággal. Napelem ferde tető, napelem lapos tető

4. Keressen fel minket

A teljes kivitelezést vállaljuk, mi nem csak rendszert árulunk. Mi tervezzük, beszerezzük és szereljük és
engedélyeztetjük az áramszolgáltatónál a napelem rendszereinket. Keressen fel minket irodánkban is.

5. Az árajánlat

Sok érdeklődő esik abba a hibába, hogy csak a számokat nézi. Ez általában 40 éves beruházás...Ön elhiszi,hogy
egyes kivitelezők fél áron tudnak normális minőséget biztosítani? Hazánkban is elterjedt a koreai napelem...Vonzó
lehet sokak számára...olcsó,sok van belőle...De mi lesz pár év múlva...ha hiba van,kit von felelősségre...Kimegy
Koreába? Nem hinnénk. Ha cserélni kell egy napelem modult 10 év múlva, vajon lesz még a gyártónál. Már 2 év
múlva nem lesz kapható. Pedig nem építhető be más fajta a telepített rendszerbe. Csak erre sokan évek után
fognak rájönni...
Mi minőségi német rendszereket telepítünk, fontos számunkra a jó minőség és a megbízhatóság.
Napelem rendszerek telepítése
Egyéni napelemes rendszer megtervezése és kivtelezése
Hálózatra tápláló napelem rendszer (Családi ház,gyárépület,napelem park,napelem erőművek)
Szigetüzemű napelem rendszerek kiépítése(tanyák,lakóautók,nyaralók)

A következő tételeknél Konkrét árajánlatot a munkaterület megtekintése után tudunk adni,a megrendelő igényeit
bele kalkulálva.

Bővebben: www.felvillanyozlak.hu
Villámvédelmi felülvizsgálat napelem rendszer
Napelem Érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv
Napelem Felülvizsgálat árak Budapest
Napelem rendszer Szabványossági felülvizsgálat
A tervezés elvégzése után,egyéni kalkuláció alapján.

Napelem rendszer telepítés, Napelem rendszer szerelés, napelem, napelem rendszer, napelem szerelés,
Budapest,Tatabánya, Napelem rendszer szerelés Budapest-Tatabánya

Főbb tevékenységi területünk Komárom Esztergom megye területén:

Ács | Ácsteszér | Ászár | Aka | Almásfüzitő | Annavölgy | Bábolna | Baj | Bajna | Bajot | Bakonybánk | Bakonysárkány |
Bakonyszombathely | Bana | Bársonyos | Bokod | Császár | Csatka | Csém | Csép | Csolnok | Dad | Dág | Dömös |
Dorog | Dunaalmás | Dunaszentmiklós | Epöl | Esztergom | Ete | Gyermely | Héreg | Kecskéd | Kerékteleki | Kesztölc |
Kisbér | Kisigmánd | Kocs | Komárom | Kömlöd | Környe | Lábatlan | Leányvár | Máriahalom | Mocsa | Mogyorosbánya
| Nagyigmánd | Nagysáp | Naszály | Neszmély | Nyergesújfalu | Oroszlány | Piliscsév | Pilismarót | Réde | Sárisáp | Sur
| Süttő | Szákszend | Szomod | Szomor | Tardos | Tarján | Tárkány | Tát | Tokod | Uny | Várgesztes | Vérteskethely |
Vértessomló | Vértesszőlős | Vértestolna|

Szolgáltatási területünk országosan:

Balatonfüred, Debrecen, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Keszthely, Kőszeg, Siófok, Sopron, Szentendre, Tata, Tihany,
Salgótarján, Miskolc, Békéscsaba, Kaposvár, Nyíregyháza, Szeged, Szolnok, Zalaegerszeg, Pécs, Eger, Kecskemét,
Szekszárd, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Győr, Szombathely
Telefon:
06-70-945-7063
E-mail:
info@napelem-rendszer.eu
2800 Tatabánya
Gál Ltp.219.7.30
© 2013 - Minden jog fenntartva napelem-rendszer.eu • honlapkészítés - XLS.HU

