Vse rešitve
pod eno streho

Spoznajte vse Energetske
rešitve za brezskrbno
bivanje v vašem domu
Mlada družina Petrič si je od nekdaj želela, da bi bil
njihov dom zibelka topline, udobja in brezskrbnosti.
Ko je iskala najbolj učinkovite Energetske rešitve za
svoj novi dom, je zadovoljno ugotovila, da lahko pri
Petrolu najde vse na enem samem mestu. Petrolovi
svetovalci so družinskim članom razložili, da lahko
ustrežejo vsem njihovim željam in potrebam, saj
imajo na voljo sončno elektrarno, toplotne črpalke
IR panele, talno ogrevanje, klimatske naprave,
plinske peči, električna kolesa, domače električne
polnilnice ter ogrevanje na lesno biomaso. Na
koncu njihovega obiska v Energetskem centru
Petrol so jim brezplačno pripravili še izračun
optimalne učinkovitosti Energetskih rešitev za
njihove potrebe udobnega bivanja ter jim predstavili
ugodno ponudbo Petrol Elektrike in zemeljskega
plina. Povedali so jim, da vsaka rešitev vključuje
tudi dostavo, montažo in zagon ter zagotavlja
prihranke pri porabi energenta. Pri Petrolu lahko
tudi vi najdete prav vse rešitve pod eno streho.

Spoznajte, kako je vaš dom lahko
energetsko učinkovit
V Energetskem centru Petrol vam nudimo
brezplačno energetsko svetovanje, kjer bomo na
podlagi vaših potreb in načina bivanja pripravili
optimalni izračun porabe energije. Na ta način si
boste zagotovili maksimalno energetsko učinkovitost
doma, znižanje stroškov energije ter vedno
brezskrbno in udobno bivanje v vašem domu. Naši
energetski svetovalci vam bodo svetovali pri izbiri
optimalnih Energetskih rešitev za vaš dom, ki bodo
prilagojene vašemu načinu bivanja. Pomagali vam
bomo tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev Eko
sklada ter za vas uredili hiter in enostaven preklop na
Petrol Elektriko ali zemeljski plin.

Zagotovite si ugodno Petrol financiranje
Z ugodnim Petrol financiranjem si lahko Energetsko
rešitev po lastni izbiri privoščite brez kreditne
obremenitve, brez pologa, brez obresti, do 7 let.
Ujemite moč sonca in sončno energijo
pretvorite v električno
Sončna elektrarna je okolju prijazna Energetska
rešitev, ki zagotavlja izjemne prihranke pri električni
energiji. Lastna električna energija je prav gotovo
nekaj, kar si želi vsaka družina. Prepričani smo, da tudi
vas navdušuje ideja o tem, da lahko sončno energijo
pretvorite v električno in jo porabite za delovanje svojih
električnih naprav: telefonov, hladilnika, klimatske
naprave in celo družinskega električnega avtomobila.

Za sončno elektrarno potrebujete le
primerno streho
Preden se odločite za lastno sončno elektrarno,
preverite, ali je streha vašega doma primerna za
montažo elektrarne. Primerna je streha, ki je večja od
30 m2 ter usmerjena proti jugu, vzhodu ali zahodu,
saj tako vaša elektrarna za svoje delovanje lahko
kar najbolj optimalno izkoristi sončno svetlobo.
Pomembno je, da je streha neprekinjena, se pravi
brez frčad, strešnih oken in drugih elementov,
njen naklon pa mora biti med 20 in 40 stopinj.

Izberite nas, da vaš dom skupaj z vami nadgradimo z vrhunskimi Energetskimi rešitvami
Zagotavljamo vam:
√√ učinkovito in brezplačno energetsko svetovanje,
prilagojeno vašemu načinu bivanja,

√√ zanesljivost in strokovnost, ki sta rezultat naše
več kot 70-letne prisotnosti na trgu,

√√ pridobitev in ureditev vseh potrebnih soglasij
za namestitev in delovanje izbrane Energetske
rešitve (v vašem imenu to opravimo mi),

√√ akcijsko ceno Petrol Elektrike, zemeljskega
plina in lesne biomase.

√√ ugodno Petrol financiranje – brez obresti, brez
pologa, do 7 let,

Sončne elektrarne
Izkoristite moč sonca in sončno energijo pretvorite v električno.
Sončna elektrarna je trajnostna, sodobna in okolju prijazna Energetska rešitev, ki vam bo prinesla
izjemne prihranke pri električni energiji za vaš dom. Potrebno električno energijo boste pridobili
sami, za to pa potrebujete le sončno svetlobo, ki vam je na voljo čisto vsak dan.

Toplotne črpalke
Odločite se za varčen in okolju prijazen način ogrevanja in hlajenja svojega doma.
Ogrevalne toplotne črpalke
Ogrevalne toplotne črpalke vam omogočajo, da svoj dom ogrevate z obnovljivimi viri energije.
Za delovanje uporabljajo zrak, zemljo in vodo ter tako predstavljajo okolju prijazno Energetsko
rešitev, vašemu družinskemu proračunu pa zagotavljajo maksimalno stroškovno učinkovitost.
Sanitarne toplotne črpalke
Ohranite svoj dom prostoren in z eno samo napravo ogrevajte vodo ter ohlajajte manjše prostore.
Sanitarne toplotne črpalke za delovanje uporabljajo zrak in električno energijo, zaradi hladilnega
učinka pa jih lahko izkoristite tudi za ohlajanje določenih prostorov.

Klimatske naprave
V svojem domu ustvarite udobje in vedno idealno temperaturo za bivanje.
Poleti vas bodo prijetno hladile, pozimi pa vaš prostor optimalno segrele na želeno temperaturo.
Primerne so tudi za dogrevanje prostorov v prehodnih spomladanskih in jesenskih mesecih.
Funkcija nastavitve časa delovanja omogoča, da bo vaš prostor ogret ali ohlajen na želeno
temperaturo ob želenem času.

Plinske peči
Doma si zagotovite prijetno temperaturo in toplo vodo v vsakem trenutku.
Ogrevanje na zemeljski plin je okolju prijazna Energetska rešitev, ki zagotavlja celovito energetsko
oskrbo doma. S sodobno tehnologijo zagotavlja nizke stroške ogrevanja, povečuje udobje
bivanja in prispeva k ohranjanju zdravega okolja.

IR paneli
Napolnite svoj dom s sončno toplino skozi celo leto.
IR paneli namesto zraka ogrevajo predmete v prostoru, ki potem oddajajo toploto, podobno
sončni. Predmeti in stene ostajajo suhi, zato ogrevanje z IR paneli preprečuje nastanek vlage in
plesni. Lahko služijo kot alternativa klasičnemu ogrevanju ali pa vašemu domu dodajo kanček
sončne topline.

Kotli na lesno biomaso
Privoščite si toploto s pridihom romantike.
Ogrevanje na lesno biomaso ni le cenovno ugodno, ampak tudi okolju prijazno. Nudi vam udobje,
ekonomičnost ter dolgo življenjsko dobo ogrevalnega sistema. Vonj po lesu bo vašemu domu dal
pridih domačnosti, opazovanje ognja pa bo ustvarilo romantično vzdušje.

Talno ogrevanje
Uživajte v sprehajanju po hiši brez copat.
Talno ogrevanje je energetsko učinkovit in ekonomičen sistem ogrevanja, ki ne izsušuje zraka ter tako
ne dviguje prašnih delcev. Toploto enakomerno razporedi po prostoru in vašemu domu zagotavlja
prijeten občutek topline, hkrati pa vam prihrani precej prostora, saj so radiatorji le še spomin.

e-kolesa
Kolesarite z užitkom in brez naprezanja premagajte vse vzpone na poti.
Brez napora boste z dnevno športno aktivnostjo pripomogli k izboljšanju svojega zdravja in
počutja. Električna kolesa so primerna tudi za starejše, ki jim vzponi predstavljajo izziv, ali pa za
družinske izlete po okoliških mestih in vasicah.

e-polnilnice
Napolnite svoj električni avtomobil hitro, varno in enostavno.
Domača e-polnilnica omogoča hitrejše in preprostejše polnjenje vašega električnega avtomobila.
Polnilnica pametno uravnava odjem električne energije, da ne pride do preobremenitve, njeno
delovanje pa lahko upravljate tudi preko mobilne aplikacije.
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Mama Pavla:
Ko pridem domov iz službe, se poleti rada
vrnem v ohlajen prostor, jeseni in spomladi
pa v prijetno ogretega. To mi omogoča
naša klimatska naprava, pri kateri se mi zdi
zares imenitno, da jo upravljam kar od daleč
s telefonom ali pa nastavim čas njenega
delovanja. Tako je pri nas doma poleti vedno
sveže, jeseni in spomladi pa lahko najbolj
uporabljane prostore zelo hitro segrejem na
želeno temperaturo.

Hči Pia:
Najbolje je to, da si pozimi lahko v kopalnici
ustvarim poletje. IR panel, ki ogreva našo
kopalnico, mi daje občutek, kot da name sije
sonce. Mami vedno pravi, da sem predolgo v
kopalnici. Ampak odkar imamo IR panel, se
v njej še pozimi počutim tako, kot da name
sije sonce. Všeč mi je, da si lahko v kopalnici
ustvarim poletje, tudi če je zunaj sneg.

”
”

Oče Pavle:
Naša hiša je obdana s soncem in
čudovito je imeti možnost, da lahko
sončno energijo s pomočjo sončne
elektrarne pretvarjamo v električno, ki
služi za delovanje vseh električnih naprav
v našem domu. Še bolje pa je to, da pri
tem uporabljamo trajnostni vir energije in
tako poskrbimo tudi za okolje.

Sin Primož:
Super je! Z očkom se zmeraj lahko igrava
na tleh! Mamice ne skrbi več, da se bom
prehladil, ker so pri nas doma tla topla
tudi takrat, ko je zima.

Preverite, kaj navdušuje naše kupce
Franc Planker,

kupec električnega kolesa

”Nakup električnega kolesa Leader Fox je bila prava odločitev glede na moj
življenjski slog. Sedaj se lahko v službo odpravim tudi s kolesom in brez kakršnega
koli napora premagam vzpone, ki jih je na poti veliko. Poleg tega se izognem
jutranji in popoldanski gneči na cesti in prihranim veliko časa. Ob vikendih se
včasih odpravim tudi na daljše izlete s kolesom, kar bi bilo brez električnega
pogona nemogoče. Vesel sem, da lahko na ta način poskrbim za svoje zdravje.”

Jože Škerjanc, lastnik Petrol sončne elektrarne
”Za nakup sončne elektrarne sem se odločil predvsem zato, ker se mi zdi ideja
o energetski samozadostnosti naravnost čudovita. Pri računu za elektriko sem
stroške znižal s 60 EUR na 15 EUR mesečno. Sončna elektrarna zadostuje tudi
za delovanje ogrevalne toplotne črpalke, zato pozimi svoj dom ogrevam praktično brezplačno. Zanimam se tudi za nakup električnega avtomobila, saj želim
svoj način življenja čim bolje prilagoditi potrebam po izkoriščanju obnovljivih virov
energije.”

Jožef Cvelfar,

kupec ogrevalne toplotne črpalke

”Za toplotno črpalko smo se odločili kot štiričlanska družina, saj je bil naš glavni
namen, da privarčujemo z energijo. Prej smo svoj dom ogrevali z drugimi energenti,
vendar še nikdar nismo bili tako zadovoljni kot sedaj s toplotno črpalko, ki nam
omogoča, da privarčujemo pri času, delu in denarju. Poslovanje s Petrolom je bilo
zelo korektno, natančno in dosledno, kar zelo cenim.”

Branko Ducman, lastnik Petrol sončne elektrarne in
ogrevalne toplotne črpalke
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