KUN DE BEDSTE NÅR TOPPEN
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teglstenstag

Miljørigtigt
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Du får et tag, der ligner et klassisk dansk tegltag med
YellowTecs solcelle-teglsten, men med fantastiske egenskaber.
Der lægges det antal YellowTec solcelle-teglsten på taget,
der svarer til den ønskede elproduktion for anlægget.
På resten af taget lægges NIBRAs smukke F-10 teglsten,
som passer til YellowTec solcelle-teglsten.

Spar penge
hver måned

Smukt teglstenstag uden
lysrefleksioner

Hvorfor vælge YellowTec
teglsten med solceller?

Der er mange fordele ved
YellowTec solcelle-teglsten

Opnå et klassisk og flot teglstensudseende

Indtjen solcelledelen på 12-14 år *

med YellowTec solcelle-teglsten og få samtidig
en energioptimering af din bygning, der
rækker langt ind i fremtiden.

Indtjen omkostningen på hele dit tag
på 21-23 år *

Teglstenen løser problemet med skæmmende
solcellepaneler og mulige refleksioner.
Bevaringsværdige og fredede bygninger, hvor
bygningens udseende ikke må ændre sig,
har også mulighed for at få solceller på taget
med solcelle-teglsten fra YellowTec.
Teglstenen er udviklet i samarbejde med den
tyske teglstensproducent NIBRA, og ligger på
tusindvis af bygninger i Nordeuropa.

7-8 % i afkast
Lav risiko for investeringen

Passer
til traditionelle teglsten,
NIBRA F-10
 5 års garanti på elproduktionen
2
i solcellerne
Ingen lysrefleksioner
Høj effektivitet som solcellepaneler

Teglstenen fås i sort ædel engoberet,
sort engoberet og naturrød.

YellowTec teglsten med solceller
fås i tre klassiske farver

Sort ædel engoberet

Sort engoberet

Naturrød

(Blackline og Silverline)

(Blackline og Silverline)

(Redline)

Forøg værdien af din ejendom
og spar penge hver måned

Din ejendom
stiger i værdi
fra dag ét

Økonomisk er der alt at vinde med YellowTec
solcelle-teglsten.
Du har mulighed for at få hele værdien af dit
aktive tag, tjent ind igen.
Faktisk kan investeringen på solcelledelen
være tilbagebetalt efter 12-14 år. ift. det der
spares på elregningen. Svarende til et afkast
på 7-8 %*. Efter ca. 21-23 år er omkostningen
på HELE taget tjent hjem*.
Investering i solcelletegl forøger samtidig
værdien af din ejendom øjeblikkeligt, idet
energimærket forbedres væsentligt.
Typisk stiger ejendommen med en værdi
svarende til investeringen.
* Udregningseksempel ved et gennemsnitstag
med et 3-6 kW solcelleanlæg.

Du får et smukt
teglstenstag uden
lysrefleksioner

CO2

Du vælger miljørigtigt, og reducerer
dit CO2-aftryk
Du sparer penge hver
måned med dit nye
solcelle-tegltag

Garanti på YellowTec
teglsten med solceller
YellowTec solcelle-teglsten er omfattet af fremragende garantier:
10

års garanti på solcellen

40

års garanti på selve teglstenen

25

års garanti på solcelle-teglstenenes elproduktion
(minimum 80% efter 25 år)

Skal dit nye tag blot være en udgift, eller vil du gøre det
til en god og miljørigtig investering?
Kontakt os for rådgivning og spørgsmål på tlf. 88 443 700.
Vi udformer tilbud på dit energiniveau og en vedvarende grøn omstilling.

YellowTec A/S
Kongelysvej 2
DK-2640 Hedehusene
Tlf. +45 88 443 700
info@yellowtec.dk
www.yellowtec.dk

