
Wacht niet met verduurzamen

Wij bieden een slimme 
hybride oplossing

…en isoleer later

EXCLUSIEF
BIJ SOLAR

Ketel defect, wat nu? Verduurzamen? Van het gas af?
Het zijn bekende vragen die naar boven komen als je in de kou zit,  
geen warm water meer hebt of de ketel toe is aan vervanging.
Solar biedt nu de oplossing: de Solar Hybride warmtepompset.
Direct starten met verduurzamen, verbeter de schil van de woning later.
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De Solar Hybride warmtepompset helpt jouw klanten:
- duurzaam warmte opwekken in een bestaande woning
- eerst de warmetopwekker te “verduurzamen”
- over te stappen naar meer hernieuwbare energiebronnen,

waardoor de CO2 uitstoot drastisch zal verlagen
- hun woning en/of kantoren comfortabel warm te houden door ondersteuning van

CV-ketel tijdens lage buitentemperaturen
- met het realiseren van een lagere gasrekening
- om in de toekomst gasloos te worden: De ketel kan er, na een paar extra isolatie-

voorzieningen en technische aanpassingen, alsnog helemaal uit (gasloos/all-electric)
- om gebruik te maken van de subsidie conform lijst RVO (min. € 2000,- tot eind 2020)
- met de mogelijkheid voor een handige communicatiemodule om de Solar Hybride

warmtepompset eenvoudig en effectief via smartphone, tablet of PC te beheren

Neem contact op met je 
accountmanager om jouw klanten 
slim gas terug te laten nemen 
met deze flexibele 2-traps Solar 
hybride oplossing: de eerste stap 
naar verduurzaming van bestaande 
woningen, zonder noodzaak voor 
F-gassen certificaten.

De combinatie met inzet van een 
Solar Hybride warmtepomp zal bij 
-10°C nog veel warmte leveren, in
sommige situaties kan dit zelfs zonder
bijverwarming (aardgas)!
En... de warmtelevering stopt niet bij
-10°C, maar gaat zelfs door!

Met alleen dit monoblok warmtepomp 
deel van de Solar Hybrideset is het 
het mogelijk om 6,8 Kw warmte te 
genereren bij -7°C buitentemperatuur

KOOP DIRECT

https://www.solarnederland.nl/search-nl-webshop/?query=sol%20hybride%20warmtepomp%20set

