
Soluções completas
Vulcano com o máximo
grau de confiança

www.vulcano.pt
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Confie nos especialistas.

A Vulcano, marca portuguesa e líder em soluções solares, tem à sua disposição 
uma gama completa de produtos de fácil e rápida instalação. Além disso, 
dispõe de uma equipa especializada para o aconselhar e acompanhar em todos 
os passos.
 
Se está a ponderar mudar para uma energia renovável, económica e mais segura, 
confie na marca que lhe garante qualidade, fiabilidade e manutenção ímpar e ainda 
uma poupança até 75% no aquecimento da água.
 
Tenha sempre o máximo grau de confiança com as Soluções Solares Vulcano.

Com a Vulcano ao seu lado, tem a garantia de:

S O L U Ç Õ E S  D E  Á G U A  Q U E N T E

Soluções Solares Vulcano. Adquirir soluções solares térmicas  
é uma decisão importante, mas também 
pode ser uma decisão simples de tomar.

POUPANÇA 

ATÉ 75%

Faça uma escolha de confiança.
Visite-nos em www.vulcano.pt
e conheça as Soluções Solares que temos para si.

1_Inovação
uma aposta constante na pesquisa, no desenvolvimento e na evolução tecnológica, 
que se traduz numa maior poupança e eficiência energética.

2_Soluções completas e versáteis
adaptadas às especificidades de cada instalação, através de uma gama ampla  
de soluções solares de fácil e rápida instalação.

3_Apoio no processo de compra e instalação
com uma equipa especializada que lhe oferece todo o acompanhamento necessário, 
desde o processo de escolha e decisão, passando pela compra até à instalação.

4_Contratos de manutenção
que lhe garantem o melhor desempenho da sua solução, reduzindo gastos 
suplementares de tempo, dinheiro e energia, prolongado a vida útil dos seus 
equipamentos.
 
Por isso, a Vulcano é a escolha certa para o conforto da sua família.
Tão certa como o sol nascer todos os dias.


