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ECONOMISIŢI PE TERMEN LUNG CU 
AJUTORUL SOARELUI 
ACŢIONAŢI ŞI GÂNDIŢI ECOLOGIC 

Resursele energetice dispar încet dar sigur. De aceea trebuie descoperite surse alternative de energie care 

nu poluează şi pot fi utilizate ecologic. Soarele oferă cel mai mare potenţial în această privinţă. Energia sa 

există din plin, poate fi utilizată gratis şi ajută la economisirea unor combustibili valoroşi. Într-o jumătate de 

oră ajunge pe pământ atâta radiaţie solară încât s-ar putea acoperi energia mondială necesară pentru un an. 

În Europa Centrală soarele străluceşte suficient de mult pentru ca noi să putem utiliza eficient căldura sa. 

Gândiţi-vă de azi la ziua de mâine! Procuraţi-vă cu 

ajutorul unei instalaţii solare REHAU propria dvs. 

centrală energetică pe acoperiş. Cu fiecare scumpire 

de preţuri, căldura solară merită din ce în ce mai 

mult. Dacă mizaţi acum pe energia solară, atunci 

vă decideţi pentru cea mai ieftină şi în acelaşi timp 

ce mai curată formă de energie. Faceţi economii în 

fiecare zi, protejaţi mediul şi vă aduceţi o contribuţie 

importantă la reducerea emisiilor de CO2, pentru a 

putea păstra mediul pentru generaţiile următoare.

REHAU este ofertantul dvs. de sistem pentru o 
construcţie eficientă energetic 
Prin complexitatea sa unică a programelor, REHAU 

este în Europa un ofertant de vârf în domeniul 

soluţiilor bazate pe polimeri din domeniul instalaţiilor 

pentru construcţii. Ca partener experimentat am 

conceput soluţii pentru construcţii eficiente energetic 

şi ecologice. Profitaţi de acest lucru şi faceţi cu 

ajutorul sistemelor noastre solare SOLECT un 

pas către viitor. REHAU vă oferă soluţii complete 

şi eficiente cu ajutorul cărora vă puteţi pune în 

practică ideile, indiferent dacă este vorba de o 

instalaţie combinată pentru încălzirea apei potabile 

şi susţinerea încălzirii sau dacă e vorba numai de o 

instalaţie de încălzire a apei potabile. 

Sistemele pot fi integrate foarte uşor atât în cazul 

clădirilor noi, cât şi in cazul modernizărilor. În afară 

de aceasta există programe publice care sprijină 

angajamentul şi investiţia dvs. în această tehnologie 

modernă, sigură şi de viitor. 

- Reducerea necesarului de energie pentru 

prepararea apei calde cu până la 70 % 

- Reducerea necesarului de energie pentru 

prepararea apei calde şi susţinerea încălzirii cu 

până la 35 % 

- Posibilitatea de combinare cu alte instalaţii de 

producere a căldurii cum ar fi cazane de încălzire 

cu gas sau combustibil lichid, pompe de căldură şi 

cazane de încălzire cu combustibil solid. 

- O eficienţă energetică maximă în combinaţie cu 

sistemele de încălzire prin suprafeţe REHAU. 
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Colectoarele solare absorb radiaţia solară, o 

transformă în căldură şi transmit căldura unui agent 

termic. Acesta este pompat printr-un sistem de 

conducte către rezervorul solar, acolo încălzeşte apa 

din rezervor, pentru ca apoi să se reîntoarcă răcit la 

colectoare. Astfel poate fi preluată din nou energia 

radiată de către soare. 

Atâta timp cât există căldură utilizabilă în colectoare, 

regulatorul menţine pompa în funcţiune. Iarna, 

căldura ce lipseşte este furnizată de un cazan. În 

funcţie de sistem, apa încălzită stă la dispoziţie 

pentru prepararea apei calde sau pentru încălzire.

Colectoarele REHAU SOLECT sunt produse în trei 

variante: colector cu vane, colector cu rame sau 

colector de faţadă. În funcţie de necesităţi – fie 

numai producerea apei calde sau producerea 

combinată a apei calde şi susţinrea încălzirii – , 

sistemele solare REHAU SOLECT sunt potrivite ca 

soluţii pachet complete pentru fiecare locuinţă.

- Durată mare de viaţă şi o eficienţă ridicată ce se 

menţine.

- Întreţinerea simplă şi instalaţiile cu funcţionare 

sigură garantează o bună captare a energiei solare 

de-a lungul anilor.

- Posibilitate de combinare fără probleme cu diverse 

sisteme de producere a căldurii.

Hotărâţi-vă pentru energia regenerabilă şi asiguraţi-

vă avantaje şi sprijin financiar prin programe de 

promovare şi împrumuturi avantajoase:

- Eficienţă optimă prin componente de înaltă calitate 

ale instalaţiei.

- Sticlă solară clară securit rezistentă la grindină.

- Diversre colectoare pentru cerinţe individualizate.

- Protejarea combustibililor solizi fosili

- Reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

- Design modern

- Creşterea valorii clădirii

- Potrivite pentru fiecare tip de acoperiş

Pe lângă aceasta vă puteţi informa la furnizorul local 

de energie asupra altor programe de de promovare.

UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI SOLARE 
CEA MAI MODERNĂ TEHNICĂ ŞI CALITATE, CARE RENTEAZĂ 

Modul de funcţionare al unei 

instalaţii solare 

Multe motive bune pentru a vă 

decide pentru REHAU SOLECT

Programe de promovare 

– investiţia dvs. este răsplătită
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ALTE PROGRAME 
 REFERITOARE LA TEMA EFICIENŢA ENERGETICĂ 

REHAU Polymer SRL
Biroul de Vânzări Bucureşti
Şoseaua de Centură nr. 14-16
077180 Tunari, jud. Ilfov
Tel: (004) 021 266 51 80
Fax: (004) 021 266 51 81
e-mail: bucuresti@rehau.com

REHAU Polymer SRL
Biroul de Vânzări Cluj-Napoca
Str. Libertăţii nr. 17
407035 Apahida, jud. Cluj
Tel: (004) 0264 415 211
Fax: (004) 0264 415 213
e-mail: clujnapoca@rehau.com

REHAU Polymer SRL
Biroul de Vânzări Bacău
Str. Izvoare nr. 52
600170 Bacău, jud. Bacău
Tel: (004) 0234 512 066
Fax: (004) 0234 516 382
e-mail: bacau@rehau.com
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1  Module fotovoltaice
Energia solară produsă cu ajutorul 

instalaţiilor fotovoltaice poate fi 

acumulată în reţea publică de 

curent aducând profit.

2  Colectori REHAU SOLECT 
Cu sistemele termice solare 

enrgia solară poate fi produsă şi 

utilizată eficient pentru încălzirea 

apei potabile şi susţinerea 

încălzirii centrale. 

3  Sisteme certificate pentru 
casa pasivă 
Izolaţie termică prin excelenţă 

– cu sistemul certificat cu înalt 

grad de izolaţie termică, REHAU 

Clima –Design, cu o adâncime 

de construcţie de 120 mm şi 

prima şi singura casă pasivă din 

material sintetic certificată de 

către PHI Darmstadt.

4  Schimbător de căldură aer-
sol AWADUKT Thermo 
Schimbătorul de căldură aer-sol 

este completarea ideală pentru 

ventilaţie controlată. Prin utilizarea 

geotermiei aerul exterior aspirat 

este preîncălzit iarna şi răcit la 

temperaturi plăcute vara. 

5  RAUGEO sonde geotermice 
şi colectori geotermici
Încălzire şi răcire eficientă cu 

ajutorul sistemelor geotermice 

REHAU.

Utilizatorii căldurii geotermice îşi 

procură până la 75 % din căldura 

lor din sol, cu costuri reduse. 

6  REHAU încălzire/răcire prin 
suprafaţă
Indiferent dacă e vorba de 

sisteme pentru pardoseală, 

perete sau tavan, sisteme de 

încălzire sau răcire, sau sisteme 

pentru construire umedă sau 

uscată, REHAU este ofertantul 

dvs. complet, care vă oferă soluţii 

gândite pentru toate cazurile 

de utilizare. În plus, sprijinite de 

către geotermie, sistemele au 

un grad mare de independenţă 

faţă de condiţiile climatice şi 

au o contribuţie importantă la 

protejarea resurselor naturale.


