SOLARCARPORT | SOLARVERANDA
De oplossing voor zonnepanelen thuis of kantoor. Waneer uit esthetische of
praktische overwegingen geen zonnepanelen kunnen worden geplaatst op
woning of kantoorpand, is er de oplossing van een solarcarport of solarveranda.
Een oplossing met dubbel voordeel: gratis energie en een fraaie overkapping.

Keuze mogelijkheden
-

Meerdere ontwerpen
Enkele of dubbele carport
Premium of exclusieve uitvoering
Materiaal keuze staal en/of
duurzaam hout
- Installatie van laadpunt

Bijzonderheden
- Standaard met lichtdoorlatende
zonnepanelen van 270 Wp.
- Standaard afmetingen 3,3m x 6,0m, 12 zonnepanelen , totaal 3240 Wp
- Electrische aansluiting tot in de meterkast: U rijdt de eerste 14.000 of 28.000 km/jaar op
een enkele of dubbele carport. De meer-kilometers laadt u op met electriciteit van uw
energieleverancier.
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SOLARCARPORT | SOLARVERANDA
Prijzen
-

-

Prijzen varierend van € 8.950,- tot €12.950 netto voor een
enkele carport van hout of hout/staal. De carport verdient
zichzelf geheel terug in 12,5 jaar.
Aanleggen laadpunt € 250,Grondwerk voor electrisch verbinden carport en woning op
nacalculatie.

Levertijden, installatie en garanties
-

Plaatsing mogelijk binnen 6 weken. Installatie vindt
doorgaans plaats in 2 a 3 dagen.
Garantie op het zonnepanelen systeem 10 jaar. Garantie op
de constructie en montage 2 jaar.

Zonnehelden Company verzorgt van A tot Z. Van
informatieaanvraag tot aftersales
-

Opname op afstand en bij de klant thuis
Plaatsing van carport/laadpunt en aansluiting tot in de
meterkast
Aftersales services

Wie zijn wij
De solarcarport is een ontwikkeling van Zonnehelden Company
en ProfiNRG. Zonnehelden Company is installateur van
zonnesystemen, actief in de particuliere- en kleinzakelijke markt.
ProfiNRG is solar importeur/groothandel en installeert in de
agrarische sector.
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