Soletrol,

muito mais conforto no seu banho
e comodidade na cozinha!

Imagens Ilustrativas

sua melhor opção
em água quente

Linha Soletrol Max,

O melhor custo-benefício!
O excelente custo-benefício é o destaque
principal da Linha Soletrol Max, aliando
eficiência, economia, design e acabamento de
qualidade, com várias configurações de
Coletores Solares, Reservatórios Térmicos e
Acessórios para proporcionar economia e
conforto aos seus usuários independente da
demanda de água quente.

www.soletrol.com.br

Linha Soletrol Max,
muito mais tecnologia, qualidade
e valorização do seu imóvel!

Coletores solares com alta tecnologia
Ÿ Perfil lateral estruturado em alumínio ou inox

(exclusividade Soletrol).
Ÿ Tubulação interna em cobre ou aço inox.
Ÿ Cobertura em vidro temperado solar (opcional).
Ÿ Único com fundo estruturado em alumínio.
Ÿ Único com vedação perfeita, pois possui cantos

quadruplos-duplos, anel de vedação e montagem
sem furos, rebites e parafusos.
Ÿ Design diferenciado para combinar melhor com os

Reservatórios térmicos com qualidade diferenciada
Ÿ Corpo interno em inox ou termoplástico.
Ÿ Isolamento em poliuretano sem CFC.
Ÿ Entrada para sensor digital.
Ÿ Pés de apoio e fixação em termoplástico com

design

diferenciado.

Ÿ Capa externa em alumínio estruturado.
Ÿ Acompanha Controlador Digital de Temperatura

(opcional).

diversos tipos de telhados.

Consulte no site a certificação INMETRO dos coletores:
www.soletrol.com.br/extras/certificacao-inmetro

Consulte no site a certificação INMETRO dos reservatórios:
www.soletrol.com.br/extras/certificacao-inmetro

Misturadores solares

Acessórios digitais exclusivos
Ÿ Controladores digitais em
diversas opções que
possibilitam a visualização ou
controle da temperatura nos
aquecedores solares e no uso
da água quente.

Ÿ Facilitam a troca de

chuveiros e torneiras
elétricas sem a necessidade
de quebras de paredes e
azulejos para implantação
da rede de água quente
em residências prontas.
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Soletrol, a maior das Américas
Fábrica da Soletrol, Centro Tecnológico e Centro Nacional de Treinamento ’Praça do Sol’’, o
único do mundo em aquecimento solar, que também abriga a Fundação Universidade do Sol.

0800 11 2274

Fundada em 1981, é a maior estrutura empresarial desse setor nas Américas e uma das
maiores do mundo, fornecendo produtos para as mais diversas aplicações e proporcionando
grande economia de energia e preservação ambiental em muitos países.
A Soletrol é líder absoluta em aquecimento solar no Brasil há quase 40 anos, conta com mais
de 300 colaboradores diretos e indiretos e possui a maior linha de aquecedores solares e
acessórios do mundo.
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