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ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОЛНЕЧНЫХ ВАКУУМНЫХ ТРУБЧАТЫХ КОЛЛЕКТОРОВ г. ОДЕССА

ПРЕС-РЕЛІЗ
10.04.2013 р.
Підтримка владою єдиного національного виробника "Стар Енержі" в рамках програми
енергоефективності та енергозбереження
12 квітня 2013 року з 1300 год. за адресою: м. Одеса, вул. Краснослобідська, 1/6 представники
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, а саме
директор Державного підприємства "Національний проект "Енергія природи" Морозов Т.О. та
інші представники агентства, відвідають виробничу базу першого національного виробника
сонячних вакуумних колекторів, що використовують альтернативне джерело енергії – сонце, ТОВ
"Стар Енержі".
В ході зустрічі планується відвідування виробничих потужностей, ознайомлення з
можливостями виробництва, технологічними процесами та підписання меморандуму про
співробітництво.
Запрошені на захід: голова Одеської обласної державної адміністрації Матвійчук Е.Л.,
заступник голови обласної державної адміністрації Матковський В.Д., директор Департаменту
розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної
адміністрації Абрамова Є.Г., директор Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та
європейської інтеграції обласної державної адміністрації Волинець Є.С., директор Департаменту
економічного розвитку і торгівлі Муратов О.М., директор КП "Одеська обласна енергозберігаюча
компанія" Лєйвіков С.М.
Запрошуємо і Вас відвідати захід, реєстрація при вході.
Контактний телефон: (048) 784-62-91, e-mail: 7846291@ukr.net.
Довідка про компанію
ТОВ "Стар Енержі" - перший національний виробник вакуумних трубчатих сонячних
колекторів. З 2003 року компанія працює в галузі енергозбереження, використовує
світовий досвід і консолідує кращі технічні рішення для виробництва якісної і надійної продукції.
У 2011 році зареєстрована торгова марка "Стар Енержі". Переваги використання сонячних
колекторів ТМ "Стар Енержі":
1. Висока екологічна безпека - установки не виділяють в атмосферу забруднюючі речовини;
2. Тривалий термін експлуатації - не менше 15 років;
3. Мінімальні витрати на утримання установок у процесі їх використання;
4. Гарантія перевищує термін окупності і становить 5 років;
5. Сервісне обслуговування весь термін експлуатації (понад 15 років);
6. Якість відповідає міжнародним стандартам і вимогам до даного виду продукції;
7. Оптимальне співвідношення ціни та якості;
8. Можливість виконання нестандартного замовлення в стислі терміни;
9. В наявності на складі весь асортимент виробленої продукції;
10. Потужність виробництва 8000 трубок у виробах (400 шт. СВК-20) в місяць;
11. Ми виробляємо понад 85% комплектуючих сонячного колектора;
12. Пристрої забезпечують економію на гарячій воді та опаленні відповідно на 90% і 40%;
13. Сонячні колектори достатньо просто підключаються до вже встановлених опалювальних
систем;
14. Автономність - можливість створення повністю індивідуальної (автономної) системи опалення
та гарячого водопостачання при спільній експлуатації з твердопаливними котлами, електричними
котлами,тепловими насосами;
15. Робочі місця і оплата податків в бюджет України.

