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Värme - som framtiden älskar
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Välkommen till Svesol och Djurmo i Dalarna! Vi är 
specialicerade på system med sol och biobränslen, och 
erbjuder flexibla paketlösningar för alla typer av hus. 

Svesol startade 1997. Idag är vi åtta medarbetare med 
stort kunnande, genuint intresse, och många års forskning 
och praktisk erfarenhet i ryggen. 

Här och på första sidan ser du vårt nya, specialritade 
hus. Här använder vi samma värmesystem som vi säljer, 
och hit är kunder, återförsäljare och nyfikna välkomna för 
att se systemen i verkligheten.

Solvärme är gratis och rent. Pellets är energieffektivt 
och prisvärt. Båda är viktiga i strävan efter ett mer hållbart 
energisystem. När du väljer värmekälla till ditt hus handlar 
det om en långsiktig investering. Vi har lösningar för alla 
typer av hus, stora och små, med eller utan pannrum.

Välkommen

Svesols nya hus värms först och främst av solfångare. Ett säsongsvärmelager under huset 
lagrar överskottsvärmen från sommaren vilken hämtas upp igen under höst och vinter. När  
lagret börjar tryta toppar vi med värme från pelletspanna och vattenmantlad pelletskamin.

Innehåll
 2 Välkommen
 3 Våra system
 4 Plana solfångare
 5 Plana solfångare
 6 Vakuumsolfångare
 7 Tillval - solvärmeanläggningar
 8 Ackumulatortankar
 9 Tillval - ackumulatortankar
 10 Ackumulatorpanna
 11 Pelletspannor
 12 Kökspannor - ved
 13 Vattenmantlade pelletskaminer
 14 Pelletskaminer - luft / Varmvattenberedare
 15 Vi på svesol / Försäljning 
 16 Återförsäljare

Låt solen värma dig
året runt!
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Våra system

Det flexibla värmesystemet: 
Utnyttjar solvärmen så effektivt som möjligt. Eftervärmen •	
kan komma från pellets, ved eller nästan vad som helst.
Passar små och stora villor, med och utan pannrum.•	
Systemet tar hänsyn till din plånbok, kan byggas i etapper •	
eller allt på en gång.

Det flexibla  
värmesystemet

Värme - som framtiden älskar
I Svesols flexibla värmesystem utnyttjas solvärmen så  
effektivt som möjligt. Utgå från dina behov och förutsätt-
nigar och kombinera med ved, pellets eller annat alternativ.

Resultatet är en miljövänlig uppvärmning som både din 
plånbok och framtiden älskar. 

Solfångare

även el och värmepump

och vedpannor...

Pelletsutrustning...

+ Acktank

Radiator eller golvvärme

Varmvatten

Husvärme

Energi
•	 solvärme
•	 pellets,	ved	eller	annat
•	 förnybar	energi	året	runt

Huset styr
•	 stora	och	små	hus
•	 värme	och	varmvatten
•	 pannrum	och	finrum

Teknik
•	 god	systemdesign	ger	god	bränsleekonomi		
•	 låga	utsläpp
•	 hög	driftsäkerhet
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SVESOL Premium AR är en av de effektivaste plana  
solfångarna på marknaden. Den har antireflexbehandlat 
glas och är snygg på taket. Komplett monteringssats för 
infälld montering i tegeltak finns som tillval. Premium AR 
kombinerar god funktion med hög kvalitet, och ger valfri-
het i storlek och en rad tillbehör. 

SVESOL Premium AR
 

Prestanda
& 

skönhet 
i ett paket

Plana solfångare

•	 2	solfångare	SVESOL	Premium	AR
•	 apperturyta	5	m2

•	 solkretsarmatur	SKA	2060	med	 
exp kärl 18 l

•	 reglercentral	DeltaSol	BS
•	 25	m	solvärmerör	med	isolering
•	 15	l	värmebärare	Tyfocor	LS
• energikapacitet 2325 kWh/år
• lämplig för 1–3 personer, litet hus
• lämplig tankstorlek ca 300 liter  

•	 3	solfångare	SVESOL	Premium	AR
•	 apperturyta	7,5	m2

•	 solkretsarmatur	SKA	2060	med	 
exp kärl 18 l

•	 reglercentral	DeltaSol	BS
•	 25	m	solvärmerör	med	isolering
•	 15	l	värmebärare	Tyfocor	LS
•		energikapacitet 3488 kWh/år
•		lämplig för 2–4 personer, mellanhus
•		lämplig tankstorlek ca 500 liter

•	 4	solfångare	SVESOL	Premium	AR
•	 apperturyta	10	m2

•	 solkretsarmatur	SKA	2060	med	 
exp kärl 18 l

•	 reglercentral	DeltaSol	BS
•	 25	m	solvärmerör	med	isolering
•	 20	l	värmebärare	Tyfocor	LS
•		energikapacitet 4650 kWh/år
•		lämplig för 3–5 personer, större hus
•		lämplig tankstorlek ca 750 liter

29.000:-
berättigar till solvärmebidrag med 5.800:-

37.500:-
berättigar till solvärmebidrag med 7.500:-

46.000:-
berättigar till solvärmebidrag med 7.500:-

Premium 2
art.nr. 1012

Premium 3
art.nr. 1013

Premium 4
art.nr. 1014

Monteringssatser:
Infällt montage tegeltak: 3.700:-
ovanpåliggande montage från: 1.350:-
uppvinklat montage 30°/45°/60°:  
från 4.800:-

infällt montage tegeltak 4.800:-
ovanpåliggande montage från 1.800:-
uppvinklat montage 30°/45°/60°  
från 7.200:-

infällt montage tegeltak från 5.400:-
ovanpåliggande montage från 2.250:-
uppvinklat montage 30°/45°/60° 
från 9.600:-

Provad och godkänd av SP, www.sp.se
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•	 2	solfångare	SVESOL	Favorit
•	 apperturyta	4	m2	
•	 solkretsarmatur	SKA	2060	med	 

exp kärl 18 l
•	 reglercentral	DeltaSol	BS
•	 25	m	solvärmerör	med	isolering
•	 15	l	värmebärare	Tyfocor	LS
•	 energikapacitet	1396	kWh/år
•	 lämplig	för	1-2	personer,	litet	hus
•	 lämplig	tankstorlek	300	liter

•	 3	solfångare	SVESOL	Favorit
•	 apperturyta	6	m2	
•	 solkretsarmatur	SKA	2060	med	 

exp kärl 18 l
•	 reglercentral	DeltaSol	BS
•	 25	m	solvärmerör	med	isolering
•	 15	l	värmebärare	Tyfocor	LS
•	 energikapacitet	2094	kWh/år
•	 lämplig	för	1-2	personer,	litet	hus
•	 lämplig	tankstorlek	300	liter

•	 4	solfångare	SveSol	Favorit	
•	 apperturyta	8	m2	
•	 solkretsarmatur	SKA	2060	med	 

exp kärl 18 l
•	 reglercentral	DeltaSol	BS
•	 25	m	solvärmerör	med	isolering
•	 20	l	värmebärare	Tyfocor	LS
•	 energikapacitet	2792	kWh/år
•	 lämplig	för	2-3	personer,	litet	hus
•	 lämplig	tankstorlek	500	liter

Favorit 2
art nr. 1052

Favorit 3
art.nr. 1053

Favorit 4
art.nr. 1054

21.000:-
berättigar till solvärmebidrag med 3.490:-

25.300:-
berättigar till solvärmebidrag med 5.235:-

29.500:-
berättigar till solvärmebidrag med 6.980:-

Monteringssatser:
ovanpåliggande/uppvinklat montage:
från 1.350:-

ovanpåliggande/uppvinklat montage:
från 1.800:-

ovanpåliggande/uppvinklat montage:
från 2.250:-

SVESOL Favorit
 

Mycket 
energi för 
pengarna

Plana solfångare

SVESOL Favorit är en solfångare som ger mycket energi 
per investerad krona. Den monteras med ovanpåliggande 
eller fristående montage. SVESOL Favorit är speciellt 
lämpligt som komplettering till värmepumpar, för att 
värma badbassänger och tappvarmvatten. 

www.solarkeymark.org
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•	 1	modul	SVESOL	Optima II
•	 apperturyta	2,1	m2

•	 solkretsarmatur	SKA	2060	inkl.	exp.kärl
•	 reglercentral	DeltaSol	BS
•	 25	m	solvärmerör	med	isolering
•	 15	liter	värmebärare	Tyfocor	LS
•		energikapacitet 1386 kWh/år
•		lämplig för 1–2 personer, mkt litet hus
•		lämplig tankstorlek ca 300 liter

•	 2	moduler	SVESOL	Optima II
•	 apperturyta	4,2	m2

•	 solkretsarmatur	SKA	2060	inkl.	exp.kärl
•	 reglercentral	DeltaSol	BS
•	 25	m	solvärmerör	med	isolering
•	 15	liter	värmebärare	Tyfocor	LS
•		energikapacitet 2722 kWh/år
•		lämplig för 2–3 personer, litet hus
•		lämplig tankstorlek ca 500 liter

•	 3	moduler	SVESOL	Optima II
•	 apperturyta	6,2	m2

•	 solkretsarmatur	SKA	2060	inkl.	exp.kärl
•	 reglercentral	DeltaSol	BS
•	 25	m	solvärmerör	med	isolering
•	 15	liter	värmebärare	Tyfocor	LS
•		energikapacitet 4083 kWh/år
•		lämplig för 3–5 personer, större hus
•		lämplig tankstorlek ca 750 liter

24.500:-
berättigar till solvärmebidrag med 3.400:-

36.600:-
berättigar till solvärmebidrag med 6.800:-

49.900:-
berättigar till solvärmebidrag med 7.500:-

Optima	1
art.nr. 1031

Optima	2
art.nr. 1032

Optima	3
art.nr. 1033

Monteringssats:
Montage tegeltak 1.375:-
Montage övrigt 900:-

Montage tegeltak 2.475:-
Montage övrigt 1.725:-

Montage tegeltak 3.550:-
Montage övrigt 2.500:-

SVESOL Optima II
 

SVESOL Optima är en lättinstallerad vakuumrörssol-
fångare som är välisolerad, vilket ger hög verkningsgrad. 
Optima är lämplig att använda i system där man har krav 
på att solfångaren ska ge extra höga temperaturer.

kraftfull & 
enkel att 
installera

Vakuumsolfångare
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DeltaSol	BS	1.850:- 
ingår som standard i våra solvärmepaket 
•	 varvtalsreglerad	pump
•	 värmemängdsmätning
•	 kickfunktion
•	 överhettningsskydd

DeltaSol	BSpro	2.250:-
som	BS	men	dessutom:
•	 två	delta	T	regleringar
•	 klarar	två	solfångarfält	-	t	ex	öst-västtak
•	 kan	ladda	solvärme	till	två	tankar	eller	en	pool	och	en	tank

DeltaSol	BSplus	2.750:-
som	BSpro	men	dessutom:
•	 har	möjlighet	till	uppkoppling	mot	dator	eller	datalogger
•	 timerfunktion

SKA	2060	6.650:-
ger solvärmeanläggningen optimala förut-
sättningar,	hanterar	överhettning	och	har	
inbyggd	kylfunktion.SKA	2060	ingår	som	
standard	i	våra	solvärmepaket.	Bilden	visar	
en solkretsarmatur med reglercentral 
DeltaSol	BS	(ingår	ej).

helintegrerad med allt i en enhet:
•	 solexpansionskärl,	18	l
•	 cirkulationspump	(11	m	VP	tryck)
•	 flödesmätare	0,5-5	eller	1-13	liter/min
•	 avluftare

Reglercentral	DeltaSol	BS,	BSpro	&	BSplus

art.nr.	1701,	1702	&	1703

Solkretsarmatur	SKA	2060 

art.nr. 1600

Tyfocor	LS	430:-/dunk
•	 10	l/dunk
•	 anpassad	för	solvärmesystem
•	 tål	höga	temperaturer	
•	 tål	förångning/kondensering

Solrör	fr.	2.800:-
ingår som standard i våra solvärmepaket 
•	 25	m	kopparrör	(12	el.	15	mm)
•	 högtemperaturisolering	10	el.	13	mm

Rör	och	värmebärare
Solrör	art.nr.		1850	(=12mm),	1851	(=15mm)
Värmebärar art.nr. 1600

Tillval- och solvärmeanläggningar

Färdigbyggt pannhus,  
med Solfångare SVESOL 
Premium 4, Biosolpanna 
med Janfirebrännare. 
Perfekt för dig som skall 
bygga pannrum. 

Pris: från 250.000:-
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tillval, SVESOL 300/500 vit:
bivalent	shuntpaket,	kopplas	på	toppen:	
2.375:-

tillval, SVESOL 500:
silverlackad plåt 1.300:-

tillval, SVESOL 300 DL, 500 DL: 
bivalent	shunt,	kopplad	på	tanktopp:	2.375:- 

tillval, alla tankar:
elpatron 6kW fr 1.500:-

•	 fyrkantig	74x74	cm
•	 vitlackad
•	 utdragna	värmeväxlare
•	 3	st	termometrar	ingår

   

•	 rund	78	/	93	cm	
•	 avtagbar	isolering
•	 välisolerad	90	mm 

(brandskyddad	 
polyuretan)

•	 rött	eller	blått	ytskikt	 
i aluminium

•	 extra	stora	 
värmeväxlare

•	 300	eller	500	liter	
•	 60x60	eller	70x70	cm
•	 vitlackade	frontplåtar
•	 utdragna	värmeväxlare
•	 passar	i	badrum	grovkök	
 och liknade

SVESOL Kombi
 

En bra ackumulatortank kan fördubbla energitillskottet 
från solvärme och påverka pannors verkningsgrad till det 
bättre.Våra tankar ger värme och varmvatten till vanliga 
villor. Bra komponenter samverkar till god funktion, och 
väl placerade anslutningar och slingor gör tanken effektiv. 

Alla våra tankar är optimerade för maximalt utbyte från 
solfångarna, och går att koppla till panna eller kamin för 
vinterdrift.

Maximerad 
prestanda

18.900:-/19.900:- 15.200:- 19.165:-/19.690:-

SVESOL	300/500	vit
art.nr.	2210,	2220

SVESOL	500	ST
art.nr. 2201

SVESOL	500/750	DL
art.nr.	2101,	2102	/	2121,	2122

Ackumulatortankar

Dessa är våra standardtankar, men vi har många fler i vårt sortiment. Vi hjälper dig gärna att ta 
fram en tank som passar just dina behov.
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Säker	drift
Laddomat 21 och 10 är laddkoppel för en ”ren” panna 
som effektivt för över värme från pannan till ackumu-
latortanken. Laddomaten gör att pannan snabbt når sin 
arbetstemperatur och laddningen till tanken görs med en 
hög jämn temperatur. 

Effektiv	&	enkel
SVESOL solvärmeladdare är en bra lösning för att leve-
rera solvärmen till ackumulatortanken, när denna saknar 
solslinga eller för att maximera solvärmeutbytet.  
SVESOL solvärmeladdare används med fördel om 
ackumulatortanken är stor i förhållande till solfångaren.

Ökad komfort
SVESOL solvärmeshunt ger mer solvärmt vatten till 
husets uppvärmning.

•	 optimal	skiktad	laddning
•	 underhållsfri
•	 ger	pannan	längre	livslängd

SVESOL	Laddomat	21/10
art.nr.	3710,	3720

3.400:-/2.600:-

•	 god	funktion
•	 enkel	montering	&	hantering
•	 högt	utbyte

SVESOL	solvärmeladdare
art.nr.	1801,	1802,	1803	&	1804

fr 6.200:-

Bivalent	Shuntventil	&	ERA	10:
•	 prioriterar	solvärme
•	 ökar	tankens	skiktning
•	 innegivare	ger	snabb	reaktion

SVESOL	solvärmeshunt
art.nr.	4120	&	4111

3.525:-

Tillval- ackumulatortankar
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veckoförråd Mafa mini 2.800:- 
•	 300	liter
•	 Förberedd	för	pelletsskruv

Bulkförråd	Pellistore	PCS
från 19.900:-
•	 Två	storlekar	3,6	och	5,3	m3
•	 Liten	golvyta

•	 förberedd	för	solvärme
•	 effektiv	varmvattenberedning
•	 välisolerad
•	 finns	i	rött	el.	blått
•	 lättstädat	aluminiumytskikt
•	 monterad	elpatron	6	el.	9	kW
•	 anpassas	till	pelletsbrännare

41.475:-

BioSolpanna
art.nr. 3310

Pelletsförråd
art.nr.	3910,	3870,	3871

Tillbehör, BioSolpanna:
Pelletsbrännare	Janfire	Flex-a	med	3,3	m	skruv:	22.390 :-
Pelletsbrännare	Janfire	NH	med	automatisk	uraskning	 
och	2,3	m	skruv:	28.800:- 

SVESOL BioSol
 

BioSolpannan är en ackumulatortank med inbyggd pel-
letspanna. I kombination med solvärme kommer den allra 
mest till sin rätt. När solvärmen under sommaren håller 
tanken varm kan pelletsbrännaren vila.

Ackumulatorpanna/pelletsförråd
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Tillägg för drift mot ackumulatortank  
(expansionskort,	värmeshunt,	motor) 5.844:-

Skruvmatning:
-	Skruv	till	Bionet	12+:	1.131:-
-	Skruv	till	12/20+:	fr.	4.656:-

•	 tömning	av	asklådan	 
2 ggr/år

•	 internt	pelletsförråd
•	 sugande	rökgasfläkt
•	 25	kW

•	 20	l	askutrymme
•	 integrerad	brännare
•	 lättplacerad,	bredd	40	cm
•	 stående	konvektionstuber
•	 effekt	12	kW

39.900:-

Bionet
art.nr.	3330,	3331,	3332

SVESOL Bionet & Künzel

Bionet- och Künzel-pannorna gör pelletseldning bekvämt. 
Bionet passar hus med litet värmebehov, medan Künzel 
PL25 är lämplig för större hus och fastigheter. Den kräver 
minimalt med underhåll och har automatsotning med 
spak. För bästa funktion bör pannan kopplas mot en acku-
mulatortank eftersom det ger få start och stopp och bättre 
förbränning. Det öppnar också för många möjligheter i 
framtiden.

58.000:-

Künzel
art.nr. 3350

Pelletspannor
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•	 effekt	18	kW
•	 eldstad	35	liter
•	 verkningsgrad	80	%
•	 höj-	&	sänkbart	 

roster
•	 utv.	mått	(h,b,d)	 

85x55x60
•	 14	kW	till 

radiatorer	&	tappvatten
•	 miljögodkänt	Jetfire	förbränningssystem
•	 vit,	svart,	nattblå,	grön,	granit	el.	brun

•	 Effekt	ved	 
ca 18 kW

•	 Effekt	pellets	
10 kW

•	 Fördelning	
luft/vatten 
40/60

•	 Automatisk	
tändning

•	 effekt	23	kW
•	 eldstad	39	liter
•	 höj-	&	sänkbart	roster
•	 utv.	mått	(h,b,d)	 

88x50x65
•	 19	kW	till 

radiatorer	&	tappvatten
•	 isolerat,	uppfällbart	lock
•	 beklädnad	i	vit	el.	svart,	mässingshandtag

25.000:- 29.600:- från 61.700:-

SVESOL	K158
art. nr. 3211

SVESOL	ZEH55
art.nr. 3220

SVESOL	LC75	Ved/pellets	
art.nr. 3234

•	 5-10	kW	
•	 70%	till	vatten,	30	till	luft
•	 mantel	i	keramik	eller	gråmetallic
•	 ca	80%	verkningsgrad
•	 Manuell	reglering
•	 låg	ljudnivå

Tavo Aqua
art.nr. 3722

38.000:-

SVESOL Kökspannor

SVESOL Tavo Aqua

SVESOL Tavo Aqua är något så unikt som en vedkamin 
med vattenmantling.  Den är enkel och trivsam som en 
vanlig vedkamin, samtidigt som värmen tas tillvara på 
samma sätt som i en traditionell pann- och ackumulator-
tankslösning. 

Vattenmantlad vedkamin och kökspannor
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•	 beklädnad	i	gråmetallic	eller	karamell
•	 sugande	rökgasfläkt
•	 automatisk	tändning
•	 temperaturstyrning
•	 glasad	lucka	med	sotskyddande	luftström
•	 modulerande	effekt	(2,5-9	kW)
•	 låg	ljudnivå
•	 75	%	av	värmen	går	till	varmvatten

Tillval, Evo & Visio:
laddkrets m luft- eller vattentermostat 2.120:-

•	 beklädnad	i	aluminium	eller	keramik
•	 glasad	lucka	med	sotskyddande	luftström
•	 avancerad	styrning
•	 automatisk	tändning
•	 automatisk	uraskning
•	 modulerande	effekt	(3-12	kW)
•	 låg	ljudnivå
•	 85	%	av	värmen	går	till	varmvatten

Evo Aqua
art.nr.	3115	&	3116

Tillval, Evo:
keramisk beklädnad 4.000:-

Tillval, Visio:
färgade frontplåtar

Visio Aqua
art.nr. 3110

SVESOL Evo Aqua & Visio Aqua

En vattenmantlad pelletskamin kan, tillsammans med en 
ackumulatortank, stå för hela husets värme och varmvat-
ten. Våra ackumulatortankar är förberedda för inkoppling 
av solvärme. Utnyttja pelletsenegins prismässiga fördel 
utan att behöva bygga ett pannrum. Kaminen kan placeras 
i finrummet - en snygg panna där du ser elden. 

från 53.900:- 44.900:-

Vattenmantlade pelletskaminer
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SVESOL Pelletskaminer är bra alternativ i hus med direktel. 
De fungerar utmärkt som punktvärmekälla i fritids-
hus eller som värmekälla i hus med öppen planlösning. 
SVESOL Pelletskaminer kan ge 40–60 % av energin till 
uppvärmning i ett normalstort hus.

Pelletskamin luft / Tappvarmvattensystem

Pris enbart ackumulatortank 18.900:-

SVESOL Tappvattenpaket baseras på en vår ackumulator-
tank SVESOL 300 och två solfångare SVESOL Favorit. 
Detta gör att systemet lätt kan byggas ut, du kan ansluta en 
eller flera radiatorer för att även ta ut värme till huset. Denna 
lösning ger dig solvärmt på sommaren och elvärmt vatten på 
vintern. Extern uppvärmning från t.ex. kamin eller värme-
pump kan anslutas till ackumulatortanken.

•	 solvärmepaket	Favorit	2
•	 monteringsmaterial	för	tegeltak
•	 ackumulatortank	300	liter	 

(SveSol	300	DL)
•	 elpatron

SVESOL 
Tappvarmvattensystem

44.500:-

•	 effekt	3–8	kW •	 effekt	3–8	kW•	 effekt	3–6	kW

26.000:- 32.000:- från 36.000:-

SVESOL	Memo
art. nr. 3120

SVESOL	Visio
art.nr. 3122

SVESOL	Rio
art.nr. 3121

SVESOL Pelletskaminer
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Priser
Katalogen	visar	Svesols	priser	i	SEK	inklusive	moms,	med	reservation	för	ändrade	valutakurser,	
råvaru- och leverantörspriser. Priset hos din återförsäljare kan avvika något. Alla priser i katalogen 
är exkl. frakt.

Expeditionsavgift
Tillämpas ej. Du betalar enbart varan och frakten.

Betalningsvillkor
För	privatpersoner	gäller	förskottsbetalning	eller	betalning	vid	leverans,	med	möjlighet	till	räntefri	
delbetalning. För företag gäller faktura på 30 dagar under förutsättning att ingen betalningsanmärk-
ning föreligger. Annars  gäller förskottsbetalning eller betalning vid leverans. Förfallen faktura lämnas 
till inkasso.

Mängdrabatt
Lämna	gärna	förfrågan	om	rabatt	vid	större	beställnig.

Sortiment
Denna	katalog	visar	ett	urval	av	Svesols	sortiment.	
Kontakta oss för ytterligare prisuppgifter och frågor.

Reklamation
Är varan skadad vid ankomsten ska detta antecknas på fraktsedeln. Upptäcks felet senare anmäls 
detta omgående till transportören. Kontakta dessutom din återförsäljare.

Service- & reparationsärenden
Kontakta din återförsäljare för service eller reparation.

Reservation mot avvikelser
Vi	reserverar	oss	mot	eventuella	avvikelser	i	priser		och	tekniska	specifikationer.	Katalog,	produktblad	
och webbsida uppdateras regelbundet för att så långt möjligt undvika fel.

Restnotering
Är en vara tillfälligt slut i vårt lager meddelar vi dig detta och när vi beräknar kunna skicka varan.

Leveransvilkor
Leveransvillkor	enligt	NL	01	tillämpas.

Försäljningsvillkor

Vi på Svesol

Anna 
administration

Björn 
teknisk support  
&	produktutveckling

Johan 
doktorand,	forskare,	
ansv. dokumentation

Ronny 
solfångarmontering 
&	byggarbeten

Klaus 
företagsledning	&	support	
till återförsäljare

Mats 
lagerhållning  
&	leveranser

Stefan 
innesäljare  
&	kundsupport

Kenneth
projektingenjör
&	företagsledning

Vi på Svesol / Försäljning

Leverantörer
Künzel - pannor
www.kuenzel.de

PAW - solkretsarmaturer
www.paw-armaturen.de

Resol - reglercentraler
www.resol.de

Rika - kaminer
www.rika.at

Stocksbro - pannor  
och tankar
www.stocksbro.se

Schüco - solfångare
www.schueco.de

Tyforop - solvärmevätska
hwww.tyfo.de



Återförsäljare
Svesol är ett samarbete mellan sol- och pelletssystemtillverkare  
och installatörer/återförsäljare över hela Sverige.

Djurmo 29
780 41 Gagnef

SOLENTEK	AB
tfn: 0241-101 11

fax: 0241-79 22 70
info@svesol.se
www.svesol.se

SVESOL-katalog	version	1:	2008-04-23

Ort Företag Telefon E-post Hemsida
Bjuråker Löfstrands	rör 070-361 25 29 bjorn@lofstrandsror.se www.lofstrandsror.se

Borlänge KJ	VVS	Teknik 0243-194 17 / 070-633 29 90 info.kjvvs-teknik@telia.com   

By Kyrkby Pelletsenergi	i	By 0226-702 40 / 070-316 54 41 info@pelletsenergi.se www.pelletsenergi.se

Eksjö Rydsnäs	Rörservice 0381-505 26 / 070-205 23 76 svesol@rydsnasror.se www.rydsnasror.se

Enköping Mälarträ 0171-41 45 50 info@malartra.se www.malartra.se

Forshaga Forshaga	Rör 054-87 01 28 / 070-942 17 17 brfrodin@telia.com   

Gagnef Dala Värmesystem 070-285 68 00 info@dalavarmesystem.se www.dalavarmesystem.se

Gusum Gusum	Solopellets 0738-12 77 71 thomas@solopellets.se www.solopellets.se

Grästorp Energicentrum Väst 0514-514 02 / 0706-79 74 59 info@benkesvvs.se www.benkesvvs.com

Grödinge Åströms	Rör	i	Grödinge 08-530 29 543 lennart.astrom2@comhem.se   

Kalmar Alternativ Värme i Kalmar 0480-49 11 80 / 070-828 60 50 alternativ.tom@telia.com www.alternativvarme.se

Kullavik Pelletvärme Väst 031-93 08 22 / 070-526 43 19 info@pelletvarmevast.se

Linghem Trä-	och	Miljökonsult	AB 013-734 88 / 070-827 34 88 stefan@traochmiljo.se www.traochmiljo.se 

Malmö Sydrör	AB 040-49 77 20 info@sydror.se www.sydror.se

Rättvik YIT	Rättvik 0248-737 43 ulf.back@yit.se www.yit.se

Sala Maltes	Rör	&	Oljeservice	eftr. 0224-779 40 maltesror@telia.com www.maltesror.se 

Noraström ByNor 0613-305 27/ 073-801 34 56 bynor@bynor.se www.bynor.se

Norrtälje BJB	Energisystem 0176-23 53 80 / 070-213 53 80 jan@batteriteknik.se www.solx.nu

Orsa OMFAB 0250-437 10 / 070-398 29 42 info@omfab.se www.omfab.se

Sandviken Wallströms	Trävaru	AB 026-21 52 60 / 070-516 61 83 wallstromstravaru@telia.com   

Simrishamn Sol	och	Värmeenergi	AB 0414-104 56 info@wegco.se www.wegco.se

Skara Agronola 0511-293 44 / 070-370 93 88 agronola@telia.com www.agronola.se

Stockholm MM	VVS	Teknik 070-328 44 48 marcus@mmvvs.se   

Söderhamn Sidenbo	Nordic	AB 0270-56 90 20 / 073-512 90 20 info@sidenbo.se   

Timrå VVS	värmeteknik	i	Timrå 060-58 37 20 www.framtidsenergi.se info@framtidsenergi.se

Trosa Ekologiska	Byggvaruhuset	AB 0156-141 01 info@ekologiskabyggvaruhuset.se www.ekologiskabyggvaruhuset.se

Urshult Egon	Karlssons	Rör	AB 0477-203 53 / 070-671 24 34 nicklas@egonsror.se www.egonsror.se

Vimmerby Energihuset i Vimmerby 0492-184 84 info@energihuset.nu www.energihuset.nu

Vittaryd Vittaryd	Värme	och	Sanitet 0372-703 40 / 070-587 03 40       

Örebro VeoSol	Örebro 019-28 03 50 veosol@telia.com www.veosol.se


