
2 Polski Instalator 3/2011

INFORMATOR FIRMOWY

 – producent 
bez ograniczeń

Próżno by szukać podobnej oferty dla systemów solarnych 

na polskim rynku. Zawartość asortymentowa cennika Schüco 

to ok. 1000 produktów do instalacji termalnych i podobna licz-

ba produktów do budowy kompletnych systemów fotowol-

taicznych. Nie przypadkiem używamy określenia ...Producent 

systemów solarnych... z naciskiem na słowo „systemów”.

Systemy solarne

Wykonanie systemu solarne-

go nie sprowadza się jedy-

nie do zakupu kolektorów. 

W skład systemu wchodzą 

podkonstrukcje, orurowanie, 

zbiorniki i bufory, stacje pom-

powe, armatura zaporowa 

i czynnik solarny. To wszyst-

ko zawiera oferta Schüco. 

Kompleksowość wyróżnia 

ją spośród wszystkich innych 

na rynku. Również możliwo-

ści zabudowy kolektorów 

Schüco są zupełnie niepo-

wtarzalne. Każda z niestandardowych zabudów kolektorów 

np. na ścianie budynku czy w postaci daszku osłonowego 

jest w wykonaniu dokładnie dedykowanym do tej instalacji. 

Montaż w daszek osłonowy – w przypadku tej instalacji 

Schüco proponuje kolektory zabudowane w specjalną ramę, 

w której ukryte są wszelkie połączenia, a wszystkie elementy 

współgrają ze sobą kolorystycznie. Rama jest wyposażona 

w zintegrowaną rynnę, aby woda spływająca z kolektorów nie 

zalewała np. tarasu. Można by wymieniać wiele takich przy-

kładów, ale łatwiej jest się skontaktować z Schüco i poprosić 

o przedstawienie kompletnej oferty.

Systemy fotowoltaiczne

Systemy fotowoltaiczne to przyszłość w ofecie Schüco. 

Spotkacie się Państwo z ofertami modułów fotowoltaicznych 

czy małych instalacji do podtrzymywania pracy pompy układu 

solarnego w przypadku zaniku prądu. Niestety te propozycje 

wzbudzają jedynie gromki śmiech wśród specjalistów z innych 

krajów UE. Systemy 

fotowoltaiczne nie 

służą tak błahym celom. 

Wszędzie w Europie 

na bazie modułów foto-

woltaicznych buduje 

się systemy do produk-

cji energii elektrycz-

nej o mocy od 2 kW 

a skończywszy na 3-4 

MW. Do tego typu sys-

temów Schüco posiada 

kompletne wyposa-

żenie. Warto rozważyć 

możliwość współpracy 

w tym zakresie, aby 

za 2 lata być gotowym 

do zaoferowania swoim 

klientom kompletnych 

systemów.

Wsparcie 
w pozyskiwaniu 
dofinansowania

Jako jedna z niewielu 

firm, Schüco wspiera 

czynnie swoich klien-

tów w pozyskiwaniu 

środków w programie 

dofinansowań 45% do 

kredytu na zakup kolek-

torów słonecznych 

NFOŚiGW. Każdy klient 

bezpłatnie otrzymuje 

przygotowaną na swoje 

potrzeby kompletną dokumentację wymaganą m.in. przez 

bank, wykonujemy protokoły powykonawcze, pomagamy 

w organizacji spotkań z inwestorami w gminach, prowadzimy 

szkolenia dla pracowników firm handlowych w zakresie pro-

gramu NFOŚiGW. Warto skorzystać z tych udogodnień i już 

przed sezonem skontaktować się z nami.  ■

Proponowane sposoby zabudowy:

Cały dach

Na dach

W dach

Na elewację

W daszek osłonowy

Na dach płaski

10 typów 
kolektorów 
płaskich

Zbiorniki 
2-wężownicowe 
200 –1000 l

Zbiorniki 
kombinowane 
np. typu 
„tank in tank”

Bufory 
500 – 2000 l

5 typów stacji 
solarnych

4 typy 
regulatorów 
solarnych

Solarne 
naczynia 
przeponowe 
12 – 150 l

Płyny solarne

Inne akcesoria

Nasza oferta obejmuje:

Schüco International 
Polska sp. z o.o.
ul. Żelechowska 2

96-321 Siestrzeń

tel. (46) 858 32 00

faks (46) 858 32 01
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