O melhor investimento é sempre
aquele que cai do céu!
Energia solar a trabalhar por si.

Os sistemas ECO-PICKERS SOLAR para
aquecimento de água
Portugal é um dos países com mais potencial
em termos de energia solar e é incrível a
quantidade de lares que ainda não fazem
uso desta tão rica, abundante e gratuita
fonte de energia! Os sistemas Eco-pickers
solar, vieram para mudar esta realidade!
Sistemas integrados e inteligentes de alta
qualidade e eficiência, sem prejuízo,
simples, funcionais e a um preço “que não
existe”. Finalmente, o sol ao alcance de
todos…

O SISTEMA TERMOSSIFÃO, DE TUBOS DE VÁCUO, NÃO PRESSURIZADO COM CENTRAL DE COMANDO
são tão simples, fáceis de montar e usar, que
nem dará por eles.

25 Tubos de vácuo. A mais moderna
tecnologia em soluções de aquecimento
solar. Elevada fiabilidade, inigualável
rendimento e extrema simplicidade. Tão
eficiente, que lhe aquecerá toda a água
necessária à temperatura desejada, apenas
com o sol e mesmo no pico do nosso
inverno. Deixe-se surpreender!!!...
Reservatório de 250 litros, mais que o
suficiente para agregados de 4 ou 5
pessoas. Totalmente em inox, interiormente,
exteriormente, incluindo a estrutura de
suporte;

Não pressurizado: a mais recente e ecológica
tendência em sistemas de aquecimento solar,
agora você vai poupar, não só na conta da
energia, mas também na conta da água;

O SEU SISTEMA A CUSTO ZERO
Isto não é mera publicidade, é um facto.
Comece a poupar desde já e aproveite esta
nossa excepcional condição de lançamento!...
Guardamos a melhor surpresa para o final.
Basta que nos contacte e explicaremos
como!...

Compatível com todos os tradicionais sistemas
de aquecimento: não se preocupe, o seu
esquentador continuará lá, será o recurso
para as raras exceções. Os nossos sistemas
integram-se com os tradicionais equipamentos
de aquecimento, sejam eles esquentadores
(simples/inteligentes) cilindros/outros. E a
nossa central de comando, digital e
totalmente automática, monitorizará em
permanência a temperatura da água e
selecionará, em cada momento e de forma
totalmente autónoma, qual o sistema que
aquecerá o seu banho, se o sol, se o seu
esquentador.
Montagem extremamente simples. Estudamos
os melhores e mais simples métodos de
montagem. Modos simples, económicos e
com a mínima interferência na sua habitação.
Não se assuste, apesar de sofisticados e
extremamente eficientes, os nossos sistemas

Contacto:
Website: www.eco-pickers.pt
Email: ecopickers@gmail.com
Tel. 960269044

