Nyhetsbrev nr 1 från SWEBO Bioenergy

- De senaste
nyheterna från företaget med det bredaste sortimentet av bioenergilösningar.
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Golvvärmekampanj!

Exempel ur vårt
produktsortiment

Vi går nu mot sommar och därmed varmare tider, men vi vet samtidigt
att hösten och vintern kommer igen. Därför kör vi nu denna kampanj för
att garantera er en behaglig värme när temperaturen börjar sjunka igen.

SWEBO Modul 2000

Under maj och juni lämnar vi nu extra
rabatter på våra reda låga golvvärmepriser. Våra system säljs alltid med
läggritningar och full dokumentation.
SWEBO Golvvärmesystem började
säljas 1981. Vi säljer system för
ingjutning i betong, med värmeplåtar
samt ett system med en återstrålande
golvvärmefolie.
Iden med folien blev en succe, och
tillsammans med våra andra
produkters erkänt höga kvalitet till
låga priser, blev vi snart ett namn att
räkna med. SWEBO Golvvärmesystem har levererat miljoner meter
golvvärmeslang och tiotusentals
kompletta anläggningar - vi kan
golvvärme.

Visste du...

● att man med SWEBO Golvvärmesystem kan välja mellan traditionella
styrsystem med kabel till rumstermostaterna eller trådlösa fjärrsystem Thermolink. Där man styr värmen
med fjärrkontroller och centralenheter. Allt med senaste teknik och
högsta kvalitet!
● att SWEBO Bioenergy skräddarsyr
alltid golvvärmesystemet efter
kundens behov och önskemål. All
projektering såsom läggritningar och
slangspecifikationer ingår som sagt
alltid vid order.

Swepipe DD – golvvärmerör

Golvvärmefördelare

Välkommen att höra av er!
Varma hälsningar från oss på
SWEBO Bioenergy

SWEBO Bioenergy har värmt allt från
bostäder till industrier i mer än 30 år.
Genom att lyssna på våra kunder och
återföra det till utveckling och produktion
ligger vi alltid i framkant på marknaden med
nya innovativa lösningar.
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