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Aurinkoenergian asiantuntija.

• Aurinkopaneelijärjestelmät

• Kaasulaitteet

• MökkiVoimalaratkaisut

• Mökkikäymälät

• 12V jääkaapit

• Mökin lämmitys

Puhdasta aurinkoenergiaa
- jo 10 -vuoden ajan!
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MÖKIN LVI

Aurinkoenergiaa vuosikymmenen ajan!

Alkuperäinen MullToa muuttaa jätteen mullaksi – paikan päällä

SW Energia täyttää 2019 täyden vuosikymmenen! Vaikka osaamisemme alalla alkaa jo
80-luvun puolelta, vietämme yrityksemme juhlavuotta suurella ylpeydellä.
Ala kehittyy vauhdilla ja energiaratkaisujen tarjontaa on runsaasti.
Pitkä kokemuksemme alalla takaa toimivat ratkaisut ja sen, että lupaamamme pitää.

Ruotsalaisvalmisteinen MullToa on todellinen luonnon ystävä, ei kemikaaleja; täysin luonnonmukainen jätteenkäsittely!
Tietoa miten hajuton MullToa toimii kotisivuiltamme www.swenergia.fi sekä erillisestä MullToa -esitteestä.

Maailma on havahtunut ympäristömme kriittiseen tilaan. Puhtaan aurinkoenergian käyttö on
ekologinen teko. Paikallinen energian tuottaminen sekä verkon ulkopuolella että verkkoon
syöttävissä järjestelmissä vähentää ympäristön kuormitusta sekä lisää toiminnan varmuutta.
Panostamalla aurinkoenergiaan teet puhtaampaa tulevaisuutta jälkipolville!
Olemme uudistaneet tuoteluettelomme sisältöä ja koostumusta tälle kaudelle.
Tämän kauden luettelo toimii yhdessä verkkosivujemme kanssa, tekstin määrää painetussa versiossa on vähennetty.
Sen sijaan olemme lisänneet informaatiota kotisivuillemme, joita pystymme myös päivittämään kauden kuluessa.
Näin saamme paremmin pidettyä valikoimamme ajan tasalla pitkän kauden aikana, pienemmällä sivumäärällä –
ekoteko tämäkin!
Käy siis swenergia.fi sivustolla tarkempaa tuotetietoa etsiessäsi ja käy tykkäämässä Facebook ja Instagram sivuistamme,
lisäämme sinne aktiivisesti ajantasatietoa uutuuksista sekä teemme erilaisia kampanjoita.
Olemme entistä vahvemmin mukana pienentämässä asiakkaidemme sähkölaskua. Vaikka suurin osa tämän luettelon tuotteista
on suunnattu sähköttömille mökeille, tarjoamme myös ratkaisut sähkömaksujen merkittävään pienentämiseen sekä yrityksille,
että koteihin. Ota rohkeasti yhteyttä, etsitään yhdessä järkevä ratkaisu tarpeisiisi!

1150,-

990,MullToa 15 on malliston pienin malli. Jokaisen käytön yhteydessä kierretään muutama kierros laitteessa olevasta
kahvasta ja samalla sekoitetaan komposti ilmavuuden varmistamiseksi.

MullToa 25e on toimivin valinta silloin, kun mökin normaali käyttäjämäärä rajoittuu kolmeen henkeen. Samoin
kuin suuremmissa malleissa, tapahtuu jätteen palaminen
ja kompostoituminen paikan päällä, sisällä käymälässä.

Tuotenumero 40-0310

Tuotenumero 40-0311
Käyttäjämäärä 1-3

Käyttäjämäärä 2-3

Tilapäisesti +1

Tilapäisesti +1

Luettelo pitää sisällään tarjouksia ja uutuustuotteita. Esimerkiksi MullToa käymälöiden hintataso on tullut reilusti alas.
Uutuustuotteista maininnan arvoisia ovat ainakin EMPRO käänteisosmoosilaitteet, joiden avulla voit tehdä merivedestä
puhdasta juomavettä.
Myös SW Nectar kannattaa huomioida, saat sen avulla lämmitettyä lämminvesivaraajasi vastuksia suoraan aurinkopaneeleiden
avulla.
Olemme koonneet luetteloomme ratkaisuja, jotka tekevät vapaa-ajastasi ja miksei arjestakin, mukavampaa ja helpompaa.
Kun haluat toimivia energiaratkaisuja, ole yhteydessä.
Räätälöidään ratkaisu juuri sinun tarpeisiisi.
Aurinkoista mökkikautta toivotellen!
SW Energian väki

Uudet kotisivut!

Seuraa meitä somessa!

www.swenergia.ﬁ
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Aurinkopaneelijärjestelmät
MökkiVoimala
Hybridi
Verkkoon kytkettävät järjestelmät
Verkkoinvertterit
Nectar vedenlämmitys paneeleilla
Aurinkopaneelit
12V aurinkopaneelit
Veneen sähköistäminen
Säätimet
Akut (AGM – Lithium – Rolls )
Victron invertterit ja laturit
Victron EasySolar
Victron yhdistelmälaitteet ja tarvikkeet
Victron tarvikkeet ja konvertterit
Aggregaatti automatiikalla
SWCS laturit ja invertterit
LED lamput ja valaisimet
Asennuskaapelit
Asennustarvikkeet
Tuuligeneraattorit
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12V jääkaapit
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Painevesipumput ja MiniVent
EMPRO käänteisosmoosilaitteet
MullToa kompostoivat sisäkäymälät

Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteet vapaasti varastossamme. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Rahdista peritään mahdollinen lisämaksu.
Oikeudet teknisten tietojen ja hintojen muutoksiin pidätetään. Hinnat ja tekniset tiedot saattavat muuttua luettelon painamisen jälkeen.
SW Energia ei vastaa luettelossa mahdollisesti esiintyvistä käännös- tai painovirheistä.

1990,-

Mulltoa 55ai on toiminnoiltaan vastaava kuin huippumallimme 65ai, mutta sen kapasiteetti on hieman pienempi,
erityisesti tilapäisissä ylikuormitustilanteissa.
Ero laitteiden välillä on ainoastaan koko.

MullToa 65ai on markkinoiden ainoa malli, jolle on myönnetty Joutsenlippumerkki. Käymälässä on suuri kapasiteetti ja on niin miellyttävä käyttää, että unohdat käyttäväsi
biologista käymälää.

Tuotenumero 40-0312

Tuotenumero 40-0313
Käyttäjämäärä 2-4

Käyttäjämäärä 4-6

Tilapäisesti +2

Tilapäisesti +2

MullToan asennusosat
U

ud

Seinänläpivienti MullToa
Käymälän tuuletusputken asennukseen seinän läpi. Sisältää
kaksi metriä ulkoputkea eristeineen sekä hyönteissuojan.
Tuotenumero 40-0305

239,-

Markkinoiden
ainoa
Joutsenmerkitty
kompostikäymä
lä!

Testin voitta

ja – jälleen!

Asennuspakkaus MullToa
Pakkaus sisältää tuuletusputkia 4 kpl, ulkoasennusputken,
eristeitä 2 kpl, supistusmuhvin, läpivientisuojan sekä hyönteisverkon. Jos asennuksesi kulkee seinän läpi, käytä seinänläpivientisarjaa.
Tuotenumero 40-0304

179,-

MullToa erikoismulta
MullToa erikoismultaan on lisätty selluloosaa, joka sitoo
kosteuden tehokkaasti kompostiin ja siten tehostaa palamista.
Liian kuiva multa pysäyttää kompostoitumisen.
Älä käytä multaa jossa on liian suuria partikkeleita, se saattaa
estää sekoittajan toimimisen.
Tuotenumero 40-0306

19,-

KATSO TARKEMMAT TUOTETIEDOT WWW.SWENERGIA.FI

Tilaa erillinen
MullToa esite
www.swenergia.ﬁ
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