Agora, a Soletrol não só aquece
a água, como também cozinha!

Tecnologia Solar para Cozinhas

A energia do sol proporcionando conforto e economia

Nosso compromisso é fazer sempre tudo melhor

Soletrol na Cozinha

A energia do sol proporcionando conforto e economia

. Solar Kitchen

Fotos - Sugestão de uso/consumo. * Garantias conforme condições gerais de fornecimento.

Lavar louças com água quente, você bem sabe, é muito mais fácil e higiênico.
Pensando nisso, a Soletrol criou o Solar Kitchen, um aquecedor solar de água para
ser instalado próximo da pia, do lado de fora de sua cozinha. Assim, com o calor do
sol, a água da torneira fica aquecida e você não paga um tostão a mais na sua conta
de luz por isso.
Sua capacidade instantânea é de cerca de 15 litros e bastam dois pequenos furos
na parede da cozinha para passagem de dois tubos flexíveis que são ligados ao
aquecedor e a uma torneira/misturador, que é fornecida junto com o Solar Kitchen.

. Fogão Solar
Se o sol aquece a sua água por que não usar a energia solar para preparar as suas
refeições?
Pensando nisso, a Soletrol criou o Fogão Solar, um aquecedor especial que
concentra a radiação solar para você cozinhar.
Em vez de utilizar gás, lenha, carvão ou eletricidade, você cozinha utilizando
energia limpa, gratuíta e inesgotável do sol.

. Desidratador Solar
Além de auxiliar nas louças e nas refeições, a Soletrol também dá uma mão na hora
de preparar alimentos desidratados. Com o Desidratador Solar você pode preparar
deliciosas receitas como tomates secos e banana passa sem qualquer custo de
energia.
Esta é mais uma tecnologia especial e criativa que utiliza a energia do sol para você
economizar e desfrutar.
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