Promoção
especial de

Pode ter a sua solução
a

CASA

lançamento

SMART

Kit´s completos

:: montare ligar

AUTOCONSUMO

inversor

enecsys

Caminhos e soluções
. Sistemas Fotovoltaicos
kit
promoção

250 w
350€

500 w
700€

750 w
1050€

1000 w
1350€

1250 w
1600€ +iva

Medidor de Consumos
:: Só sabendo quanto gasta pode saber
quanto pode poupar !

efergy

promoção

Monofásico Trifásico HUB WEB Tomada
70€
90€
50€
23€ +iva

Estudos de viabilidade

GRATUITOS

. Sistemas Solares Térmicos
. Bombagem e Rega Solar – Proder 2014
. Bombas de Calor & Climatização
. Sistemas de Biomassa e Pellets
. Kits de AutoConsumo – energia passo a passo.
. Placas de Indução - Cozinhar Inteligente sem gás
. ePadeira – Produza o seu pão em casa
. SilentWind – gerador Eólico para autoconsumo
. Iluminação Eficiente a LED e Indução
. Estudos de Consumos de Energia e Água
. AquaReturn – equipamento de poupança de água
. sempre mais e mais novidades sustentáveis

quem somos
a MyHOME Consultores é
constituída por consultores com
experiencia e formação adequadas.
aconselhamos caminhos, com base
em estudo prévio MyENERGYREPORT
gratuito – uma radiografia aos seus
consumos e necessidades.
Fale hoje mesmo connosco !

Peça agora o seu ESTUDO GRATUITO !
:: Rua 25 de Abril, 1270 :: 4825-010 AGRELA - SANTO TIRSO
:: Rua Brito Capelo, 121, 1º :: 4050-130 PORTO
:: www.myhomeconsultores.pt
:: informacoes@myhome-renovaveis.com

suas

contas
não param

as
www.myhomeconsultores.pt

novo modelo
IP67

# SUNFAMILY

... conheça todas as vantagens
deste seu NOVO clube

MyHOME CONSULTORES – produza a sua energia. Seja Energy SMART

gen. 2.0

?

de

AUMENTAR

Custos elevados
de

Energia

Eléctrica?
agora sim

NOVO DIPLOMA
SET2014

PRODUZA

a suaENERGIA

!

AUTOCONSUMO
seja energy SMART
produza a sua energia, adopte a eficiência e
conquiste a sua independência.
... a nova revolução!
%
Reduza os seus custos em mais de

70

