
Kolektory 
ze znakiem słońca

Kolektory posiadają certyfikat 

Solar Keymark 

i spełniają wszystkie wymagania 

konieczne do uzyskania 

45% dopłaty z NFOŚiGW

76-150 Darłowo, ul.Tynieckiego 11, 
76-100 Sławno , ul A. Krajowej 16 A
tel. 94 314 34 01, kom. 601 644 585

  www.solar-serwis.pl  e-mail: biuro@solar-serwis.pl

Uwaga! Dotacja możliwa tylko i wyłącznie poprzez kredyt bankowy.



obudowa 
wannowa z aluminium

wełna mineralna

rurki miedziane

absorber pokryty 
wysokoselektywną
powłoką Blue Tec eta plus

szyba solarna

Kolektory słoneczne KSH-2.0 oraz KSH.A-2.0 dostępne są również 
w wersji do montażu w układzie poziomym

Typ Kolektora KSH-2,0 KSH.A-2,0 KSH-2,3 KSH.A-2,3

Szer./Wys./Gł. mm 1072 x 2119 x 90 1072 x 2424 x 90

Masa kg 36,5 41,8

Powierzchnia 2m 2,27 2,6

Grubość szkła mm 3,2

Rodzaj 
absorbera

blacha miedziana, 
pokryta 

wysokoselektywną 
powłoką eta plus 

firmy BlueTec, 
9 rurek miedzianych 

zgrzewanych 
ultradźwiękowo

blacha aluminiowa, 
pokryta 

wysokoselektywną 
powłoką eta plus 

firmy BlueTec, 
9 rurek miedzianych 

zgrzewanych 
ultradźwiękowo

blacha miedziana, 
pokryta 

wysokoselektywną 
powłoką eta plus 

firmy BlueTec, 
9 rurek miedzianych 

zgrzewanych 
ultradźwiękowo

blacha aluminiowa, 
pokryta

wysokoselektywną 
powłoką eta plus 

firmy BlueTec, 
9 rurek miedzianych 

zgrzewanych 
ultradźwiękowo

Powierzchnia 
absorbera

2m 2,00 2,30

Powierzchnia 
czynna absor-
bera (apertury)

2m 1,98 2,27

Wsp. absorpcji 
/emisji 

% 95 / 5

Objętość płynu 3dm 1,13 1,4

Max ciśnienie 
robocze

MPa 0,6

Przepływ 
min - max

3dm
/min

1-4

Izolacja wełna mineralna

Grubość izolacji mm 45

Średnica 
przyłączy

mm R18

Dane techniczne / wymiary

Uwaga! Dotacja możliwa tylko i wyłącznie poprzez kredyt bankowy.



      

(możliwość spłaty kredytu po przyjściu dotacji: do 3 miesięcy – opcja „bez kredytu”)

           

      

(możliwość spłaty kredytu po przyjściu dotacji: do 3 miesięcy – opcja „bez kredytu”)

           

2
Dla 2-3 osobowej rodziny – powierzchnia kolektorów 4,54 m

11 500 ,00 zł
    5 175,00 zł

345,00 zł
931,50 zł

7 601,50 zł  

Cena zestawu z montażem:
Dotacja 45%:
Marża od kredytu 3%:
Podatek od dotacji 18%: 
Cena zestawu po dotacji  bez odsetek:

Cennik promocyjnych zestawów solarnych

Cena zestawu w kredycie 1 rok: ok.  8000,00 zł  
Cena zestawu w kredycie 2 lata: ok. 8400,00 zł 
Cena zestawu w kredycie 3 lata: ok. 8800,00 zł 

(12 rat po ok. 650,00 zł)
(24 raty po ok. 350,00 zł)
(36 rat po ok. 250,00 zł)

2                Dla 3-4 osobowej rodziny – powierzchnia kolektorów 5,2 m

13 000,00 zł
5 850,00 zł

390,00 zł
1053,00 zł

8 593,00 zł   

Cena zestawu z montażem:
Dotacja 45%:
Marża od kredytu 3%:
Podatek od dotacji 18%: 
Cena zestawu po dotacji bez odsetek:

(12 rat po ok. 750,00 zł)
(24 raty po ok. 395,00 zł)
(36 rat po ok. 275,00 zł)

Cena zestawu w kredycie 1 rok: ok.    9 000,00 zł
Cena zestawu w kredycie 2 lata: ok.   9 450,00 zł
Cena zestawu w kredycie 3 lata: ok. 10 000,00 zł

Zestaw solarny 2 kolektory KSH 2,0 + zbiornik dwuwężownicowy 250L 

Zestaw solarny 2 kolektory KSH 2,3 + zbiornik dwuwężownicowy 300L

Oszczędzasz 3900 zł

Oszczędzasz 4400 zł

Uwaga! Dotacja możliwa tylko i wyłącznie poprzez kredyt bankowy.



      

(możliwość spłaty kredytu po przyjściu dotacji: do 3 miesięcy – opcja „bez kredytu”)

           

2
Dla 4-5 osobowej rodziny – powierzchnia kolektorów 6,81 m

Cena zestawu z montażem:
Dotacja 45%:
Marża od kredytu 3%:
Podatek od dotacji 18%: 
Cena zestawu po dotacji bez odsetek:

Cena zestawu w kredycie 1 rok: ok.  10 400,00 zł  
Cena zestawu w kredycie 2 lata: ok. 10 800,00 zł 
Cena zestawu w kredycie 3 lata: ok. 11 200,00 zł 

(12 rat po ok.  865,00 zł)
(24 raty po ok.  450,00 zł)
(36 rat po ok.  320,00 zł)

      Zestaw solarny 3 kolektory KSH 2,0 + zbiornik dwuwężownicowy 300L

15 000,00 zł
6 750,00 zł

450,00 zł
1 215,00 zł

 9 915,00 zł

Oszczędzasz 5000 zł

Jeżeli jesteś klientem indywidualnym lub zarządcą wspólnoty mieszkaniowej i chcesz zainstalować u siebie 
kolektory słoneczne już od dziś możesz skorzystać z preferencyjnego kredytu bankowego. Ile możesz zyskać?

Możesz otrzymać zwrot nawet 45% kosztów kwalifikowanych instalacji systemu solarnego.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

�koszt zakupu kolektorów słonecznych, zasobnika wody użytkowej, automatyki: sterownika, zestawu 
pompowego, ciepłomierza, aparatury kontrolno-pomiarowej, osprzętu solarnego, 

�koszt montażu instalacji solarnej,  
2Koszty kwalifikowane nie mogą być wyższe niż 2,5 tyś. zł na 1 m  kolektora słonecznego. Czyli np. montując 

2kompletny zestaw kolektorów, których łączna powierzchnia wynosi 4,54 m  można otrzymać pożyczkę w kwocie 
11.350 zł, z czego 45%, czyli 5.107,50 zł zostanie umorzone dzięki dotacji. Do spłaty pozostaje jedynie kwota 
6.187,50 zł + inne koszty ( marża od kredytu, podatek od dotacji ).

Należy pamiętać, że koszty muszą być poniesione po dacie złożenia wniosku.

Pomagamy we wszelkich formalnościach niezbędnych do otrzymania kredytu z dotacją.
Projekt instalacji solarnej + dokumentacja + wnioski o kredyt i dotację – gratis !!!

Lista zaprzyjaźnionych banków na terenie działania firmy Solar-Serwis:

�SGB – centrala – Koszalin, ul. Armii Krajowej 8, tel. 94 347 60 18

�Bank Spółdzielczy Darłowo, ul. Bogusława X-go 3, tel. 94 314 36 42, 
oddziały: Koszalin, Trzebiatów, Bobolice, Kołobrzeg, Szczecinek

�Bank Spółdzielczy Sławno, ul. Kopernika 5 , tel. 59 810 33 35, 
oddziały: Biały Bór, Malechowo, Polanów, Sianów, Kobylnica 

�Bank Spółdzielczy Ustka ul. Marynarki Polskiej 38, tel. 59 815 26 00, 
oddziały: Dębnica Kaszubska, Słupsk, Główczyce, Kępice, Postomino

Uwaga! Dotacja możliwa tylko i wyłącznie poprzez kredyt bankowy.


