
Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb,  energiával megtermelő napelemes összeállításunkat
és a hozzá ajánlott STRUKTÚRÁLT tartószerkezetet , a

évi fogyasztását ingyen
most mindeneddiginél kedvezőbb áron míg a készlet tart!

Sol r termék kis  és nagykereskedésa -
GPS: N47.4597° ; E19.08305°Codefon-Solar Kft

1095 Budapest, Soroksári út 110.
Tel: +36-1-306-27-44   Fax: +36-1-296-04-59

 www.solar-napkollektor.hu  www.napelem-napenergia.hu

EHE invertereinkről bővebben a  oldalon tájékozódhat, napelemeink műszaki adatait a  oldalon érheti el.www.cehe-hungary.hu www.napelem-napenergia.hu
Felmerülő kérdéseire solar termék kis- és nagykereskedésünkben valamint bemutatótermünkben kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

1 db  Inverter                              126.000Ft+ÁFA
7 db CFSR-SP240W polykristályos napelem  334.320Ft+ÁFA

EHE-N1K5TL

SP1600W BEVEZET CSOMAGÁR:            460.320Ft+ÁFAŐ

1600W-os hálózatba visszatápláló rendszer
CFSR-SP240W napelemekkel

/ Várható éves energiatermelés: 1.890 kWh /

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén
a fent felsorolt termékek együttes megvásárlása esetén érvényes, amíg a készlet tart!

1 db  Inverter                               187.200Ft+ÁFA
9 db CFSR-SP240W polykristályos napelem  429.840Ft+ÁFA

EHE-N2KTL

SP2100W BEVEZET CSOMAGÁR:            617.040Ft+ÁFAŐ

2100W-os hálózatba visszatápláló rendszer
CFSR-SP240W napelemekkel

/ Várható éves energiatermelés: 2.430 kWh /

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén
a fent felsorolt termékek együttes megvásárlása esetén érvényes, amíg a készlet tart!

STR lyukasztott profil sín 41x21x1,5mm (5,8 m-es szálban)
Univerzális tetőtartó konzol STR
Műanyagrugós csúszóanya 41x21 és 41x41-es STR sínhez             75Ft+ÁFA/db      18 db
Alumínium napelem rögzítő (közép leszorító) 40x30 mm                 170Ft+ÁFA/db      10 db

        3.950Ft+ÁFA/db       3 db
                                                   1.590Ft+ÁFA/db      10 db

Alumínium napelem rögzítő (végzáró) 40x40 mm                      170Ft+ÁFA/db       8 db
Solar csatlakozó (4M/4F - 4mm)                                                      220Ft+ÁFA/db      6 db
Solar kábel  (4mm)                                                                           360Ft+ÁFA/db      40 fm

SP1600W TARTÓSZERKEZET:                                              47.825Ft+ÁFA

Az alábbiakban részletezett ferde tetőre szerelhető tartószerkezet összeállítás az eddigi gyakorlati tapasztalataink szerint lett összeállítva,
a tartószerkezet egyedileg is összeállítható raktárkészletünkből
További információt a  weboldalon olvashat.www.napelem-napenergia.hu

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén érvényes!
A felsorolt termékenket fényképes árlistánkban megtalálja a  weboldalon.www.napelem-napenergia.hu/fogyasztoi-arlista

STR lyukasztott profil sín 41x21x1,5mm (5,8 m-es szálban)
Univerzális tetőtartó konzol STR
Műanyagrugós csúszóanya 41x21 és 41x41-es STR sínhez                    75Ft+ÁFA/db      22 db
Alumínium napelem rögzítő (közép leszorító) 40x30 mm                      170Ft+ÁFA/db      14 db

                       3.950Ft+ÁFA/db        3 db
                                                           1.590Ft+ÁFA/db      10 db

Alumínium napelem rögzítő (végzáró) 40x40 mm                            170Ft+ÁFA/db       8 db
Solar csatlakozó (4M/4F - 4mm)                                                      220Ft+ÁFA/db      6 db
Solar kábel  (4mm)                                                                            360Ft+ÁFA/db      40 fm

SP2100W TARTÓSZERKEZET:                                              48.795Ft+ÁFA

Az alábbiakban részletezett ferde tetőre szerelhető tartószerkezet összeállítás az eddigi gyakorlati tapasztalataink szerint lett összeállítva,
a tartószerkezet egyedileg is összeállítható raktárkészletünkből
További információt a  weboldalon olvashat.www.napelem-napenergia.hu

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén érvényes!
A felsorolt termékenket fényképes árlistánkban megtalálja a  weboldalon.www.napelem-napenergia.hu/fogyasztoi-arlista

1 db  Inverter                                244.800Ft+ÁFA
14 db CFSR-SP240W polykristályos napelem 635.210Ft+ÁFA

EHE-N3KTL

SP3300W BEVEZET CSOMAGÁR:            880.010Ft+ÁFAŐ

3300W-os hálózatba visszatápláló rendszer
CFSR-SP240W napelemekkel, 10db feletti 5% napelem kedvezménnyel

/ Várható éves energiatermelés: 3.780 kWh /

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén
a fent felsorolt termékek együttes megvásárlása esetén érvényes, amíg a készlet tart!

1 db  Inverter                                 309.600Ft+ÁFA
18 db CFSR-SP240W polykristályos napelem  816.695Ft+ÁFA

EHE-N4KTL

SP4300W BEVEZET CSOMAGÁR:           1.126.295Ft+ÁFAŐ

4300W-os hálózatba visszatápláló rendszer
CFSR-SP240W napelemekkel, 10 db feletti 5% napelem kedvezménnyel

/ Várható éves energiatermelés: 4.860 kWh /

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén
a fent felsorolt termékek együttes megvásárlása esetén érvényes, amíg a készlet tart!

STR lyukasztott profil sín 41x21x1,5mm (5,8 m-es szálban)
Univerzális tetőtartó konzol STR
Műanyagrugós csúszóanya 41x21 és 41x41-es STR sínhez            75Ft+ÁFA/db      34 db
Alumínium napelem rögzítő (közép leszorító) 40x30 mm                      170Ft+ÁFA/db      22 db

         3.950Ft+ÁFA/db        5 db
                                                  1.590Ft+ÁFA/db      16 db

Alumínium napelem rögzítő (végzáró) 40x40 mm                       170Ft+ÁFA/db     12 db
Solar csatlakozó (4M/4F - 4mm)                                                      220Ft+ÁFA/db      8 db
Solar kábel  (4mm)                                                                            360Ft+ÁFA/db      40 fm

SP3300W TARTÓSZERKEZET:                                              69.580Ft+ÁFA

Az alábbiakban részletezett ferde tetőre szerelhető tartószerkezet összeállítás az eddigi gyakorlati tapasztalataink szerint lett összeállítva,
a tartószerkezet egyedileg is összeállítható raktárkészletünkből
További információt a  weboldalon olvashat.www.napelem-napenergia.hu

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén érvényes!
A felsorolt termékenket fényképes árlistánkban megtalálja a  weboldalon.www.napelem-napenergia.hu/fogyasztoi-arlista

STR lyukasztott profil sín 41x21x1,5mm (5,8 m-es szálban)
Univerzális tetőtartó konzol STR
Műanyagrugós csúszóanya 41x21 és 41x41-es STR sínhez                   75Ft+ÁFA/db      42 db
Alumínium napelem rögzítő (közép leszorító) 40x30 mm                       170Ft+ÁFA/db      30 db

                     3.950Ft+ÁFA/db        6 db
                                                   1.590Ft+ÁFA/db      18 db

Alumínium napelem rögzítő (végzáró) 40x40 mm                            170Ft+ÁFA/db     12 db
Solar csatlakozó (4M/4F - 4mm)                                                           220Ft+ÁFA/db        8 db
Solar kábel  (4mm)                                                                            360Ft+ÁFA/db      40 fm

SP4300W TARTÓSZERKEZET:                                                78.645Ft+ÁFA

Az alábbiakban részletezett ferde tetőre szerelhető tartószerkezet összeállítás az eddigi gyakorlati tapasztalataink szerint lett összeállítva,
a tartószerkezet egyedileg is összeállítható raktárkészletünkből
További információt a  weboldalon olvashat.www.napelem-napenergia.hu

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén érvényes!
A felsorolt termékenket fényképes árlistánkban megtalálja a  weboldalon.www.napelem-napenergia.hu/fogyasztoi-arlista

1 db  Inverter                               352.800Ft+ÁFA
20 db CFSR-SP240W polykristályos napelem 907.440Ft+ÁFA

EHE-N4K6TL

SP4800W BEVEZET CSOMAGÁR:          1.260.240Ft+ÁFAŐ

4800W-os hálózatba visszatápláló rendszer
CFSR-SP240W napelemekkel, 10db feletti 5% napelem kedvezménnyel

/ Várható éves energiatermelés: 5.400 kWh /

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén
a fent felsorolt termékek együttes megvásárlása esetén érvényes, amíg a készlet tart!

2 db  Inverter                                 489.600Ft+ÁFA
28 db CFSR-SP240W polykristályos napelem1.270.415Ft+ÁFA

EHE-N3KTL

SP6400W BEVEZET CSOMAGÁR:            1.760.015Ft+ÁFAŐ

6400W-os hálózatba visszatápláló rendszer
CFSR-SP240W napelemekkel, 10 db feletti 5% napelem kedvezménnyel

/ Várható éves energiatermelés: 7.560 kWh /

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén
a fent felsorolt termékek együttes megvásárlása esetén érvényes, amíg a készlet tart!

STR lyukasztott profil sín 41x21x1,5mm (5,8 m-es szálban)
Univerzális tetőtartó konzol STR
Műanyagrugós csúszóanya 41x21 és 41x41-es STR sínhez                 75Ft+ÁFA/db      46 db
Alumínium napelem rögzítő (közép leszorító) 40x30 mm                     170Ft+ÁFA/db      30 db

             3.950Ft+ÁFA/db        7 db
                                                     1.590Ft+ÁFA/db      18 db

Alumínium napelem rögzítő (végzáró) 40x40 mm                           170Ft+ÁFA/db     16 db
Solar csatlakozó (4M/4F - 4mm)                                                          220Ft+ÁFA/db      10 db
Solar kábel  (4mm)                                                                             360Ft+ÁFA/db      40 fm

SP4800W TARTÓSZERKEZET:                                                83.830Ft+ÁFA

Az alábbiakban részletezett ferde tetőre szerelhető tartószerkezet összeállítás az eddigi gyakorlati tapasztalataink szerint lett összeállítva,
a tartószerkezet egyedileg is összeállítható raktárkészletünkből
További információt a  weboldalon olvashat.www.napelem-napenergia.hu

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén érvényes!
A felsorolt termékenket fényképes árlistánkban megtalálja a  weboldalon.www.napelem-napenergia.hu/fogyasztoi-arlista

STR lyukasztott profil sín 41x21x1,5mm (5,8 m-es szálban)
Univerzális tetőtartó konzol
Műanyagrugós csúszóanya 41x21 és 41x41-es STR sínhez                 75Ft+ÁFA/db      68 db
Alumínium napelem rögzítő (közép leszorító) 40x30 mm                    170Ft+ÁFA/db      44 db

               3.950Ft+ÁFA/db       10 db
STR                                                   1.590Ft+ÁFA/db      32 db

Alumínium napelem rögzítő (végzáró) 40x40 mm                         170Ft+ÁFA/db     28 db
Solar csatlakozó (4M/4F - 4mm)                                                      220Ft+ÁFA/db    16 db
Solar kábel  (4mm)                                                                            360Ft+ÁFA/db      80 fm

SP6400W TARTÓSZERKEZET:                                                  139.835Ft+ÁFA

Az alábbiakban részletezett ferde tetőre szerelhető tartószerkezet összeállítás az eddigi gyakorlati tapasztalataink szerint lett összeállítva,
a tartószerkezet egyedileg is összeállítható raktárkészletünkből
További információt a  weboldalon olvashat.www.napelem-napenergia.hu

Az ár csak készpénzes vásárlás esetén érvényes!
A felsorolt termékenket fényképes árlistánkban megtalálja a  weboldalon.www.napelem-napenergia.hu/fogyasztoi-arlista
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