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VANTAGENS

 

Somos uma empresa integradora de sistemas fotovoltaicos, com foco
em soluções para os mercados residencial e comercial, com mais de 30
anos de mercado no setor elétrico. Você gera sua própria energia a
partir da radiação solar reduzindo sua conta acima de 90%.

 

Energia fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir de luz solar,
e pode ser produzida mesmo em dias nublados ou chuvosos. Quanto
maior for a radiação solar maior será a quantidade de eletricidade
produzida.

 

GERAÇÃO DE DINHEIRO

ECONOMIA FINANCEIRA

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL

GERAÇÃO DA SUA PRÓPRIA ENERGIA

BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

GANHO DE IMAGEM

GARANTIA DO SISTEMA DE 25 ANOS

CONSULTORIA E PROPOSTA

 

MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA

 

PROJETO E INSTALAÇÃO

 

Um consultor irá avaliar a sua demanda,

exposição à incidência solar, e elaborar uma
proposta inicial.

Iremos vistoriar, elaborar o projeto,

APROVAR junto à concessionária de
energia e instalar o sistema.

Monitoramos seu sistema à distância e
solucionamos qualquer problema, durante a
vida útil, do seu sistema solar.



95% !

T H E O  &  K A T E
a r e  h a v i n g  a

ECONOMIA

 

em economia na

energia elétrica

GARANTIAS

 
25 ANOS!

 
 

Garantia na Performance Elétrica dos
Módulos Fotovoltaicos;

10 ANOS!

 
 

Garantia contra defeitos de fabricação nos
Módulos Fotovoltaicos;

6 ANOS!

 
 

Garantia contra defeitos de fabricação nos
Inversores Solares.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

  

 
 

 - À VISTA - Dividimos o pagamento à vista em 3 vezes sem juros.

- FINANCIADO - Financiamento em banco credenciado em até 60 vezes. 

DIFERENCIAL 

É possível pagar o seu sistema, com o valor economizado nas
contas de energia.
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