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1 Zonneverwarmingssysteem SolvisMax.

2 Hiermee kunnen we heel wat energie  

besparen: De werking van het systeem !

3 De exclusieve voordelen (Technologie).

4 Mijn documenten .
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Duurzaamheid: veel meer dan een merknaam.

Awards for the permanent 

sustainability between 2003 and 2009.

De grootste nulemissie fabriek van Europa :

In de Solvis werkplaatsen heeft men geen klassieke energie 

nodig voor de fabricatie van de toestellen, zij produceren alles 

door gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Eens in uw woning geintegreerd zal de

Solvis installatie gedurende meer dan

20 jaar instaan voor een zorgeloze

verwarming en vooral

-Veel geld en brandstof besparen

-De toxische emissie verminderen

Alleen op die manier kunnen we de ecologische balans 

handhaven . Dit is onze visie op duurzaamheid



La nueva calefacción, mejor con sol. Calefacción sin preocupaciones.
Carpeta de ventas 1p

V1.00 The new heating, even better with sun.

In 1995 hebben we het meest ecologisch verwarmingssysteem van de 

wereld uitgevonden en tot op vandaag het verder geoptimaliseerd .

Levensduur van de opslagtank 8 – 12 jaar .

1986 1988 1994

Levensduur van de opslagtank > 20 jaar

1995 20021996 2010

De vele toekenningen van awards motiveren ons om voordurend onze producten te verbeteren.
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Complete oplossingen voor uw woning .

Confort zonder zorgen .

En dit alles door één bedrijf .

solar collectors

SolvisFera/Cala
SolvisMax

The Energy 

Manager.

control

SolvisControl
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De erkende plaatsers garanderen :

Energie besparend advies 

Optimale installatie

Technische service van hoge kwaliteit 

Nabijheid 

Even belangrijk als het beste product :

Erkende plaatsers .

Solvis werkt alleen samen met installateurs die 

participeren in de gemeenschappelijke belangen voor 

kwaliteit en klanten service .
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Certificaten en erkennings 

documenten van de installateur :

Please put in here copies of your documents
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De energie leveranciers speculeren op de prijzen 

van gas , aardolie en electriciteit .

Hoeveel gaat verwarming kosten in de toekomst ?

MONOPOLY - SPECULATION

YEAR PRICE

% INCREASE 

15 - ANNUALLY

% INCREASE

ANNUALLY

1970 0,03 €

1975 0,17 € 466,7% 93,3%

1980 0,31 € 82,4% 16,5%

1985 0,40 € 29,0% 5,8%

1990 0,15 € -62,5% -12,5%

1995 0,25 € 66,7% 13,3%

2000 0,35 € 40,0% 8,0%

2005 0,50 € 42,9% 8,6%

2010 0,70 € 40,0% 8,0%
2015 ? ? ?

€ / 100 liters € / 3000 liters
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Wat is de werkelijke kostprijs van een verwarmingssysteem ?

Kostprijs = aankoopprijs toestel + prijs verbruik brandstof op 20 jaar 

Low

installation cost

High

operation cost

Higher invest

Lower operation cost

Traditioneel verwarmingssysteem ( gewone technologie) Solar verwarmingssysteem SolvisMax
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Kunt u zich voorstellen wat de prijsverhoging v/d energie in de toekomst is ?

Hoeveel moet je de komende 20 jaar betalen bij .. ?

+ 8%?

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://lajovencuba.files.wordpress.com/2010/06/impotencia.jpg&imgrefurl=http://lajovencuba.wordpress.com/2010/06/22/la-impotencia-de-los-disidentes-de-la-joven-cuba/&usg=__sn6H5x_wSxVhSx4sDApmTqcIuHA=&h=322&w=360&sz=30&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=pyJQn2xZkzgJ3M:&tbnh=108&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dimpotencia%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GGIH_esES266ES266%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://lajovencuba.files.wordpress.com/2010/06/impotencia.jpg&imgrefurl=http://lajovencuba.wordpress.com/2010/06/22/la-impotencia-de-los-disidentes-de-la-joven-cuba/&usg=__sn6H5x_wSxVhSx4sDApmTqcIuHA=&h=322&w=360&sz=30&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=pyJQn2xZkzgJ3M:&tbnh=108&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dimpotencia%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GGIH_esES266ES266%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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+10%? +13%? 
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Ons voorstel :
Verminder de afhankelijkheid van de traditionele 

energiebronnen !

1º Vermijdt        

warmteverliezen     

van de boiler .

2º Gebruik energie 

op een efficiënte 

manier .

3º Gebruik 

hernieuwbare of 

onafhankelijke 

energie

Maar hoe ?

http://www.jolly-mec.it/images/prodotti/termocamini_acqua/termojolly80/termojolly80_2.jpg
http://www.jolly-mec.it/images/prodotti/termocamini_acqua/termojolly80/termojolly80_2.jpg
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Saving of aprox. 30% by the 

integrated condensing boiler of 

SolvisMax.

Solar 

support of 

aprox. 20% 

for heating 

and hot 

water.

Het grootste deel v/d energiekost is de verwarming !

With air conditioning the electricity may be about 20%.

De zon levert energie zonder 

faktuur !

Verminder uw faktuur met 50 % !

Hot water 

14%

Electricity 

8%
Heating

78 %
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Spaar meer energie door de geïntegreeerde brander !

Solvis zet verliezen om in besparingen !

• minder brander starts

• minder warmteverliezen 

• kortere reactietijd

• betere condensatie capaciteit ,

ook voor productie van warm water

Alle warmte 

geïsoleerd 

minder energie verbruik !!
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Pellet

wood

Electricity /Others

Uitwendig

Gas (Condensation) 

Gasoil (Cond /LT) 

Heat pump

Inter-

changable

Prioriteit

Solar collectors

geïntegeerd

Warm water

verwarming

wasmachine

Verwarmen zonder zorgen kan gemakkelijk : 

Wij verwarmen uw huis met de warmte van water .

De energie komt niet van een verwarmingssysteem , maar 

van een opslagvat dat opnieuw kan opgeladen worden zoals 

een batterij – altijd door de goedkoopste beschikbare 

energie .

Wood boiler

zwembad
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Welke energiebron is de goedkoopste ?

We zullen de geschiktheid van de energie in elk apart geval analyseren , 

maar vergeet niet dat de zon de enige energiebron is die geen leverancier 

nodig heeft .

geothermally

propan gas

Zonder faktuur ! 

Zonder prijsverhoging !

Zonder speculatie !
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Hoogste efficientie: Flat collectors van Solvis.

Flexibiliteit:

Keuze uit 15 types en oplossingen voor  

dak integratie, op het dak                           

of op platte daken .

Ervaring:

25 jaar in de markt ,meer dan 1.000.000 

m² solar collectors geproduceerd

Efficientie:

De selectieve coating van de hoogste 

kwaliteit garandeerd u een excellente , 

efficiente en lange levensduur ;. 

SolvisFera: groot oppervlak

SolvisCala: compact 



The new heating, even better with sun. Heating without worries.
Marketing folder part 1

V1.4 17

Gezonde douche met ogenblikkelijk warm water.
Naast  warm water zitten er in het opslagvat mineralen en bacterien ; bij warme temperaturen 

kunnen sommige bacterien , zoals de legionella , zich snel vermenigvuldigen , wat 

gezondheidsproblemen kan opleveren .

Binnenin , wat we niet kunnen zien ...

Standaard warm water opslagvat  Ogenblikkelijk warm water 

SolvisMax  produceerd ogenblikkelijk warm water en voorkomt deze risico´s

Ogenblikkelijk warm 

water zonder opslag
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Ons modulair product voor alle toepassingen :

SolvisMax als een complete oplossing met de grootste 

besparing .

SolvisMax past perfect voor :

 Complete vernieuwing van het 

verwarmingssysteem.

 Nieuwe installaties.

 Neemt minder ruimte in.

 Tot 14 m² zonne collectoren.

De complete oplossing in één stap .

Het nieuwe verwarmingssysteem met zonne-

collectoren

! Geeft direct de grootste besparingen !
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Ons modulair product voor alle toepassingen :

Met de  SolvisMax Futur betaal je enkel wat je nu nodig 

hebt  …

De Solvis Max Futur past perfect voor:

 Verbetering tov de bestaande brander .

 Hout - of Pelletkachels. 

 Krachtige branders.

 Warmtepompen.

 Tot 14 m² zonnecollectoren.

Stap 1 :

Vervolledig uw bestaande 

stookinstallatie  of 

warmtepomp installatie met 

zonnecollectoren

Stap 2 :

Een nieuwe brander kan 

later gemonteerd worden.
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De SolvisMax Pur fits perfectly with:

 Complete vernieuwing van het 

verwarmingssysteem

 Nieuwe installaties.

 Neemt minder ruimte in.

 Indien men geen zonnecollectoren wenst 

 Meer dan 14 m² zonnecollectoren.

 Verbetering van de bestaande collectors .

Stap 1 :

Vervang uw oude 

stookinstallatie door 

een Solvismax .

Stap 2 :

De zonne installatie kan       

later toegevoegd worden

Daarna  beschik je over het 

technologisch beste zonne-

verwarmingssysteem op  de 

Europese markt.

Ons modulair product voor alle toepassingen :

Met de  SolvisMax Pur betaal je enkel wat je nu nodig 

hebt  …


