Garantir
o seu futuro
faz parte
da Vulcano.
SOLUÇÕES SOLARES TÉRMICAS
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Garantir o seu futuro
faz parte da Vulcano.
Sempre na vanguarda da tecnologia, a Vulcano disponibiliza uma gama de sistemas solares
eficientes, seguros e ecológicos, oferecendo as mais inovadoras soluções de água quente.
As soluções solares Vulcano são pensadas para obter a mais elevada eficiência energética
e com isso promover a sustentabilidade ambiental, uma missão que é de todos.
Agora pode ter água quente, reduzir a conta de energia e preservar o ambiente, com a energia
que o sol tem para lhe dar.

Fiabilidade e qualidade dos sistemas solares, como resultado do constante
esforço de inovação. A gama de soluções solares térmicas incorpora avanços
tecnológicos que permitem atingir sempre o melhor rendimento, com o máximo
conforto.

Conforto máximo na produção de água quente e apoio aos sistemas

de aquecimento central recorrendo às gamas de Caldeiras e Esquentadores
Vulcano, especialmente preparadas para ligação a sistemas solares.

Elevada poupança energética com os sistemas solares térmicos Vulcano,
que garantem o aproveitamento máximo de energia solar e permitem uma
significativa poupança económica até 75%, nos custos de produção de
águas quentes sanitárias, podendo mesmo ascender aos 100% em meses
de maior exposição solar.
Proteção do ambiente é outra grande mais valia dos equipamentos solares
térmicos Vulcano. Ao utilizarem uma energia renovável permitem oferecer
uma solução de aquecimento de águas mais sustentável, com benefícios claros
para a preservação do ambiente.

Como usufruir?
Basta registar o seu novo sistema solar térmico termossifão
Vulcano até 31 de agosto de 2021 no website da Vulcano.
Conheça todas as condições desta campanha em vulcano.pt.
* Oferta limitada aos primeiros 200 registos por mês

Só a Vulcano lhe pode oferecer um descanso total. Faz parte!
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Ao adquirir um sistema solar térmico termossifão entre
1 de maio e 31 de julho de 2021, a Vulcano oferece-lhe
6 anos de garantia com manutenção da marca incluída*.
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A Vulcano oferece mais garantia!
MA
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Ampla gama de soluções completas, com equipamentos certificados
de fácil e rápida montagem, adaptadas às especificidades de cada instalação
e às diferentes necessidades dos consumidores.
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