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Variabel, pålidelig og  
altid en gevinst

Solcellegrossist siden 1985
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De bedste kvalitetsmærker under et tag
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Fremstående produktegenskaber: Den nye GreenTriplex 
PM060M02 overbeviser med den enestående pålidelighed, 
holdbarhed og ydeevne og opfylder dermed BenQ‘s høje kva-
litetsstandarder. Det monokrystallinske solcellemodul til private 
og kommercielle anlæg råder over en overlegen ydeevne også 
i svaglysforhold, f.eks. ved tusmærke, dis, skydække eller dif-
fust lys. Mens konventionelle moduler opnår kun 95 % af deres 
oprindelige effektivitet, når GreenTriplex-modulet stadigvæk en 
topværdi af 98 %. 

Bestil enten BenQ‘s 280 Wp-modul med sort ramme og hvid 
baggrundsfolie eller fullblack-modellen med 275 Wp nu. I an-
ledning af vores 30 års fødselsdag bortlodder vi sammen med 
BenQ attraktive præmier.  

Ved køb af BenQ solceller (mindst 3 kWp) deltager du fra d.   
1. september til d. 30. november 2015 i en af de tre måned-
lige lodtrækninger og har mulighed for at vinde enten en LED-
bordlampe, en monitor til multimedia og kontor eller en BenQ 
videoprojektor (afhængig af ordrestørrelsen pr. måned): 

Dette taler for GreenTriplex PM060M02:

275W
280W

Ydelsesklasse 
275-280 Wp

Forhøjet mekanisk stabilitet

Bestandig mod saltkorrosion 
og fugt

Overlegen i svaglysforhold

IP-67 konform tilslutningsdåse

Pålidelig under forhold med stærk 
ammoniak-exponering

PID-resistent

Deltagelsesbetingelser: For at kunne opnå den påkrævede minimumsordrestørrelse, er det muligt at samle flere bestillinger. Kampagnen gælder kun for 
de ovennævnte modeller. Afhængig af din månedlige ordrestørrelse har du chancen for en af de tre månedspriser. Forsendelsen af præmierne finder sted 
efter kampagnens afslutning. Alle tilbud gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for tekniske og prismæssige ændringer. De aktuelle salgs- og 
leveringsbetingelser er gældende. Sagen kan ikke bringes for domstolene.

BenQ Flamenca 
LED-bordlampe

BenQ GL2450HT
Monitor

BenQ MS514H 
Videoprojektor

Chancen 
for 

1 af 3fra 3 kWp
Chancen 

for 
1 af 3fra 10 kWp

Chancen 
for 

1 af 3fra 15 kWp


