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Nhản Hiệu: SOLAR SERVE

Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ môi trường
Sản phẩm cao cấp được chế tạo với công nghệ Đức đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Ống thủy tinh chân
không, có khả năng hấp thụ nhiệt rất cao và tuổi thọ rất lâu. Bình bảo ôn cách nhiệt tốt, ruột bình
sử dụng Inox 304 loại dùng cho dụng cụ y tế. Vỏ bình PVDF (nhôm tĩnh điện), rất thích hợp cho
các vùng ở khu vực ven biển. Máy có khả năng hấp thu nhiệt rất cao so với các dòng sản phẩm
khác, có độ bền lâu và được bảo hành 5 năm. Ðộ nén cao giữ nhiệt lên tới 72h.

Giá máy nước nóng năng lượng mặt trời (Cập nhật 08/02/2017)
Dung tích Ống thủy tinh
160 lt
58x1,8m
180 lt
58x1,8m
240 lt
58x1,8m

Con số
16
18
24

Bình bảo ôn
460x1,32m
460x1,59m
460x2,07m

Kích thước
1,8x1,32x1,4
1,8x1,59x1,4
1,8x2,07x1,4

Giá sản phẩm
9,950,000 VND
10,950,000 VND
14,750,000 VND

Đơn giá trên chưa tính phụ kiện phát sinh như: Ống chịu nhiệt, van, co, tê hoặc nối.
Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
Miễn phí chi phí lắp đặt đối với khách hàng ở Đà Nẵng.
Nếu Quý Khách hàng có nhu cầu lắp đặt với công suất 1000 lít trở lên thì Công Ty chúng tôi sẽ
cử nhân viên kỹ thuật đến khảo sát để có dự toán chi tiết.
Sản phẩm được bảo hành 5 năm.
Phương thức thanh toán:
Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng.
Giao hàng tận nơi sau khi khách hàng đã thanh toán.
Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hê đến số:
+84 (0)236 3 967 108 hoặc 0919 511 552 (Gặp Anh Nguyễn Tấn Bích) hoặc gởi thư email đến:
solarserve@yahoo.com hoặc truy cập website : www.vietnamsolarserve,org
Cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến Doanh Nghiệp Xã Hội SOLAR SERVE chúng tôi!

