
PAINÉIS SOLARES DE ALTA QUALIDADE, FABRICADOS EM PORTUGAL

CERTIFICAÇÃO

APROVEITE O SOL
DURANTE E DEPOIS!



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
EMPRESA
A Soldirecto é uma empresa 100% portuguesa, especializada na
oferta de soluções solares térmicas. Disponibilizamos as melhores
soluções, atendendo ao melhor que a tecnologia pode proporcionar.

VISÃO
Afi rmar-se como uma empresa de referência na fabricação de painéis
solares térmicos, construindo uma marca reconhecida pela qualidade,
profi ssionalismo e sa  sfação dos seus clientes.

MISSÃO
Criar, produzir e comercializar sistemas solares térmicos que atendam
às necessidades dos nossos clientes, disponibilizando um leque de
produtos e serviços personalizados.

VALORES RESPONSABILIDADE/ SUSTENTABILIDADE
A nossa acção assenta na sustentabilidade ambiental, económica e
social, sempre segundo procedimentos de coerência e transparência.

PROFISSIONALISMO/ EFICIÊNCIA
Adoptamos uma postura profi ssional e rigorosa que visa garan  r a
segurança e qualidade dos nossos serviços.

CRIAÇÃO DE VALOR
Promovemos a u  lização de soluções solares térmicas efi cientes e
sustentáveis, na op  mização de recursos, em prol da preocupação
ecológica.
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ÁREA DE NEGÓCIO
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

A energia solar térmica é a energia proveniente do sol. Esta energia pode ser 
conver  da em energia ú  l, no aquecimento de águas sanitárias e para apoio 
ao aquecimento central e, de piscinas. A SOLDIRECTO surge nesse âmbito,     
dedicando-se à implementação de soluções energé  cas, a par  r da fabricação de 
painéis solares térmicos.A nossa empresa proporciona-lhe uma oferta integrada de 
todos os equipamentos, assim como um serviço personalizado e ecológico.

PAINEL SOLAR VH 2.1 SELECTIVO

A gama de Soluções Solares Térmicas da SOLDIRECTO, é composta por uma
solução inovadora para águas quentes: o painel VH 2.1 SELECTIVO, com um grau
de efi ciência energé  ca de 79,8%. Este colector é essencial para o aquecimento 
de águas sanitárias, piscinas e de apoio aos sistemas de aquecimento central, o 
que lhe vai permi  r uma signifi ca  va poupança económica, amiga do ambiente. 
O colector VH 2.1 SELECTIVO com placa absorvedora MIRO-THERM® é inovador, 
fabricada sob modernos processos de vácuo, sendo totalmente reciclável. 
Com um elevado grau de efi ciência, dis  ngue-se por uma relação
qualidade-preço extremamente favorável.

CERTIFICAÇÃO
O colector solar 2.1 VH Selec  vo é regulador de acordo com a norma ISO 9001 e 
está cer  fi cado pela CERTIF e Solar Keymark.

Ã    TERMOSSIFÃO



SOLUÇÃO SOLAR TÉRMICA
> PAINEL SOLAR VH 2.1 SELECTIVO

A gama de Soluções Solares Térmicas da SOLDIRECTO, 
é composta por uma solução inovadora para águas 
quentes: o painel VH 2.1 SELECTIVO, com um grau de 
efi ciência energé  ca de 79,8%. Este colector é essencial 
para o aquecimento de águas sanitárias, piscinas e de 
apoio aos sistemas de aquecimento central, o que lhe 
vai permi  r uma signifi ca  va poupança económica, 
amiga do ambiente. O colector VH 2.1 SELECTIVO com 
placa absorvedora MIRO-THERM® é inovador, fabricada 
sob modernos processos de vácuo, sendo totalmente 
reciclável. Com um elevado grau de efi ciência, dis  ngue-
se por uma relação qualidade-preço extremamente 
favorável.
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A embalagem dos colectores SOLDIRECTO realiza-se manualmente, mediante a colocação de quatro cartões 
em cada extremidade, que são seguros por uma cinta, como se pode ver nas imagens abaixo. Cada colector 
terá uma cartolina  protectora de modo a garan  r um transporte seguro.  Cada palete será composta por dez 

lectores.

Fabricação nacional, produto português.

Sistema simples de montagem aprovado.

A excelente qualidade de todos os materias u  lizados na produção dos colectores, garantem uma  alta 
sistência climatérica e uma grande durabilidade.
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www.soldirecto.pt  geral@soldirecto.pt    Tel.(+351) 265 891 295)

APROVEITE O SOL
DURANTE E DEPOIS!


