
Akciós kazán csomagok
Csomagár

bruttó

Csomagár szolár 
rendszerrel együtt,

bruttó

Modula NT 15 + Modula Control 539.000,- 475.000,-

Modula NT 15 + Aqua 120 tároló + Modula Control 719.000,- 634.000,-

Modula NT 15 + Aqua 155 tároló + Modula Control 729.000,- 643.000,-

Modula NT 25 + Modula Control 549.000,- 484.000,-

Modula NT 25 + Aqua 120 tároló + Modula Control 729.000,- 643.000,-

Modula NT 25 + Aqua 155 tároló + Modula Control 739.000,- 652.000,-

Akciós belépő szintű szolár csomag
Csomagár

bruttó

• Paradigma Star 15/26 vákuumcsöves napkollektor
• 180°-os könyök készlet
• tartószerkezet STAR napkollektorhoz
• hullámtömlő készlet, 2 darab érzékelővel
• STAqua mono szivattyúegység
• a szivattyúegységbe beépített SystaSolar Aqua II szabályozó
• szerelési útmutató

595.000,-

Őszi akció

Paradigma kondenzációs kazán és szolár csomagok 
soha nem látott bombázó árakon!

Fűtsön a nappal!
Ne hagyja ki a lehetőséget! Válasszon a Paradigma minőségi német kazán-
jai és napkollektoros rendszerei közül! Bármilyen Paradigma szolár rend-
szert vásárol, most extra kedvezményt adunk kazános csomagjainkra! 

Akciós csomagjainkat később alkalmassá teheti szolár 
fűtésre is! 
Már most is építhet ilyen rendszert, drasztikusan csökkentve energiaszám-
láját! Kérjen egyedi ajánlatot, és mi szívesen összeállítjuk az Ön számára 
ideális megoldást!

Akciós áraink



Fűtés napenergiával

Eddig lehetetlen volt...

High Six Team Kft.
1141 Budapest
Zsigárd utca 21.

Telefon: +36 (1) 222 4150
info@hst-energy.hu
www.paradigma-hungaria.hu
www.hst-energy.hu

Az Ön kereskedelmi partnere:

A Paradigma napkollektoros rendszerei arra kényszerítenek min-
ket, hogy elfelejtsük, amit eddig a szolár technikáról tudtunk.
A második kazánként működő kollektorok egyszerűen és haté-
konyan képesek a fűtési rendszerre dolgozni, a közös hőhordo-
zónak, a kazánvíznek köszönhetően!
Szerelje fel akár utólag könnyedén és egyszerűen a szolár rend-
szert! Mindezt úgy, hogy nem veri szét a meglévő kazánházat, 
nem cseréli ki a bevált használati melegvíz tárolót. Sok napkol-
lektoros rendszert talál a picon, de erre csak a Paradigma képes!
Nem csak a világ legjobb napkollektorait kínáljuk, hanem a világ 
leghatékonyabb szolár rendszerét is. Világszerte már több, mint 
70.000 rendszer működik a miénknél kedvezőtlenebb időjárási 
viszonyok között, napról napra bizonyítva utolérhetetlen képes-
ségeiket.
Több mint tíz éves működési tapasztalat áll a Paradigma rend-
szerei mögött. Ne habozzon, legyen az Öné is ez a kiforrott 
műszaki megoldás! Rendelje meg most kedvező áron!

És ez még nem minden! Fűtsön a nappal!
Sok napkollektorral rá lehet segíteni a fűtésre, de ez nem túl hatékony, és külön fűtési puffer tárolóra van szükség, ami 
drága és sok helyet foglal.
A Paradigma itt is forradalmian újat kínál: Ez nem az eddig hallott fűtés rásegítés, ez szolár fűtés! Méretezéstől függően 
ön huzamosabb ideig, a kazán bekapcsolása nélkül tarthatja melegen az otthonát. Mindezt nagy helyet elfoglaló puffer 
tárolók és bonyolult, átláthatatlan, érthetetlen kapcsolások nélkül!

Ne hagyja üresen a tetőt, szereltessen rá saját hőerőművet!


