Zatrudnij światło dzienne w Twoim domu.
Pożegnaj wysokie rachunki za prąd!
Czy wiesz, że

Możesz budować swą niezależność.

od systemu, w którym rosną ceny
prądu? Od systemu, który dziś jest
odpowiedzialny za zanieczyszczenie
powietrza i Twojego otoczenia?
Na który nie masz wpływu?

na koszty życia i środowisko naturalne
oraz na bezpieczeństwo dostaw prądu
do Twojego domu.

nie musisz być zależny

Zyskać realny wpływ

MONTAŻ – TY DECYDUJESZ,
MY DZIAŁAMY

Oszczędzasz, a wartość
domu rośnie
Jedynym wydatkiem jest zakup instalacji wraz
montażem. Może być w całości sfinansowany
kredytem. Od momentu podłączenia do sieci
produkuje prąd, umożliwiając znaczące ograniczenie
kosztów zużycia energii pobieranej z sieci. Twój dom
stał się energooszczędny. Zyskał na wartości.

Gdzie montować, by światło dzienne pracowało
dla nas? Montaż instalacji fotowoltaicznej
możliwy jest wszędzie tam, gdzie panele są
wystawione na działanie światła. Najlepiej
pracują na ukośnych dachach skierowanych
na południe. Jednak płaski dach tylko o 10%
zmniejsza wydajność paneli. Panele dobrze
pracują także na gruncie.
MONTAŻ DOPASOWANY
DO DACHU

Bezpieczeństwo i rozwój
Panele fotowoltaiczne sprowadzamy od
najlepszych producentów na świecie. Sercem
instalacji jest falownik – zaprojektowany przez
polskich inżynierów z uwzględnieniem wymagań
polskich sieci energetycznych i naszych warunków
pogodowych.

Ku czystemu powietrzu.
Codziennie

Instalacja jest montowana na dachu na
podstawie projektu, przygotowanego przez
naszych specjalistów, po dokonaniu przez nich
pomiarów. Panele są montowane na specjalnie
dobranych mocowaniach, dopasowanych do
konstrukcji i poszycia dachowego – bezpiecznie
i bez uszkodzeń.
BEZOBSŁUGOWO I W KONTAKCIE
Instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa.
Stale ją monitorujemy, aby na bieżąco
dostarczać Ci informacje o produkcji i zużyciu
energii oraz zareagować w razie potrzeby.
Zalecamy też coroczny przegląd paneli w celu
wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości,
mogących obniżyć efektywność działania
instalacji.

Dzięki monitoringowi będziesz wiedział, jak
zmieniać sposób korzystania z energii, by był
bardziej ekonomiczny i ekologiczny.

Jak zatrudnić światło dzienne,
by pracowało dla Ciebie?
Wypełnij wstępną kalkulację oferty dostępną na
www.stiloenergy.pl
lub zostaw swój numer ODDZWONIMY

Umów się na spotkanie
z naszym doradcą

Podczas wizyty
sprawdzimy uwarunkowania techniczne
i wspólnie dopasujemy
optymalną dla Ciebie
instalację

Inteligentna fotowoltaika zamienia
energię światła dziennego w energię
elektryczną
Zamienia energię światła
dziennego (prąd stały) na używaną
przez Twoje urządzenia
(prąd zmienny).
Pracuje bezgłośnie.

Zaprojektowany na polskie
warunki.

System

Zaczyna pracę szybciej i kończy
później w ciągu dnia.
Może być łatwo rozbudowywany.

Współpracuje z systemami typu
Smart Home.

“Sercem” instalacji Stilo Energy
jest inteligentny falownik,
dostosowany do Twoich potrzeb.

Umożliwia instalację urządzeń
odbierających lub oddających
energię elektryczną w zależności
od potrzeby.
Nie wymaga obsługi.
Monitorowany zdalnie –
zarządzany przez aplikację.

Podpisz jedną umowę
regulującą wszystkie
kwestie - od ewentualnego finansowania po
przyłączenie do sieci
energetycznej

Wskaż dogodny termin
montażu instalacji

Ciesz się oszczędnościami i ekologiczną energią
elektryczną przez wiele
lat.

W skład systemu Stilo Energy wchodzi:
KONSULTACJA I PROJEKT

MONTAŻ

Podczas wizyty nasz doradca
oceni wszystkie techniczne
aspekty mające wpływ na
projekt Twojej instalacji i na tej
podstawie przygotuje ofertę
skrojoną na miarę.

Nasi certyfikowani instalatorzy szybko i fachowo dokonają montażu Twojej instalacji,
zachowując szczelność dachu.
Dokonamy także jej zgłoszenia do Twojego dostawcy
energii.

POMOC W UZYSKANIU
FINANSOWANIA

MONITORING

Zakup na raty? Nic prostszego! Już podczas spotkania
z naszym doradcą otrzymasz
decyzję kredytową, a my zrealizujemy wszystkie formalności.

Instalację fotowoltaiczną
będziemy stale monitorować,
a dedykowana aplikacja ułatwi
Ci obserwacje i analizę pracy
Twojej domowej elektrowni.

ZESTAW
FOTOWOLTAICZNY
W skład zestawu wchodzą wysokiej jakości panele fotowoltaiczne
wraz z niezbędnymi elementami
montażowymi oraz inteligentny
falownik dostosowany do polskich warunków pogodowych.
TRANSPORT
W umówionym i dogodnym dla
Ciebie terminie, wszystkie elementy zestawu zostaną dostarczone pod wskazany adres.

Podziel się swoim
doświadczeniem
z innymi użytkownikami systemu.

Nasze atuty
Atrakcyjna cena

Odzyskaj wpływ!

Zaproś na swój dach niezawodną elektrownię,

Rozwojowy system
zarządzania energią

produkującą darmowy prąd.
Zarządzaj produkcją i zużyciem energii – prosto,
intuicyjnie, od ręki. Skorzystaj z doświadczeń
innych użytkowników. Podziel się swoim
doświadczeniem. I mieszkaj przyjemnie.

Co wspólnie zrobimy?

Wspólnie z Tobą skonfigurujemy instalację
zaprojektowaną na polskie warunki pogodowe.

Społeczność – edukujemy
i rozwijamy się wspólnie
z naszymi Klientami
Bezpieczństwo
danych

Zainstalujemy system. Podłączymy aplikację,
dzięki której będziesz widział, jak światło dzienne
pracuje dla Ciebie.

Jak będziemy Cię wspierać?
Zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

A po montażu będziemy monitorować działanie
Twojej instalacji przez 24 godz. na dobę, abyś był
pewien, że wszystko gra. Podpowiemy też, jak

Wszystkie komponenty
wliczone w cenę
Szybki, elastyczny
kredyt bez wizyty
w banku

możesz obniżać koszty energii, nie wkładając w to
wielkiego wysiłku.

Jak zmienisz swój świat?

Monitoring 24/7

Zmniejszysz swoje rachunki. Zwiększysz
wartość swego domu. Pozytywnie
wpłyniesz na środowisko.
Włączysz innych do działania?

Intuicyjny, kalkulator
ofertowy

Realizacja „pod klucz”

Jeden kontakt

Słonecznie. Oszczędnie. Rozsądnie.

Stilo Energy S.A.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
Infolinia: 58 733 55 00
biuro@stiloenergy.pl
www.stiloenergy.pl

