


• Critérios de design do produto
• Valor pelo dinheiro
• Eficiência de produção de energia
• Amortização rápida
• Boa estética
• Branding
• Marca mais reconhecida na Grécia (AC Nielsen, Metron Analysis)

• Valores da marca: qualidade duradoura, pioneira tecnológica



Compromisso com a qualidade



As suas soluções

• Colectores solares
• Colectores de tubos de vacuo
• Depósitos de AQS
• Sistemas de circulação natural (Termossifões)
• Sistemas de circulação forçada



Características especiais Vantagens Beneficio

D
ep

ós
ito

Revestimento interno de 
acordo com a DIN 10130 Maior durabilidade

Operação de longa 
duração e maior economia 
financeira

Vitrificação de acordo com a  
DIN        4753/3

Maior durabilidade
Operação de longa 
duração e maior economia 
financeira

RoHS Marca de qualidade higiénica Água saudável

Difusor especialmente 
projetado e condução 
térmica otimizada no circuito 
fechado

Melhor estratificação e aumento de 
condutividade térmica

Água quente mais cedo

Método de soldadura 
robotizada 100% soldagem precisa

Operação de longa 
duração e maior economia 
financeira

Garantia de uma boa 
performance

Isolamento grosso e eco 
amigável de espuma de PU 
(livre de CFC) 43kg / m3

Menor perda térmica Água quente disponível na 
manhã seguinte

Mark4



Caracteristicas espaciais Vantagens Beneficio

Co
le
ct
or

Armação do perfil de alumínio 
de parede dupla

Maior durabilidade
Operação de longa duração 
e maior economia 
financeira

Isolamento melhorado Mais água quente

Estrutura comprimida
Melhor proteção contra humidade

Operação de longa duração 
e maior economia 
financeira

Construção de uma peça sem 
parafusos

Estética
superior

Absorvedor altamente
seletivo Tinox Elevada performance

Mais água quente

Maior poupança de energia

Vidro temperado de baixo 
teor de ferro Elevada performance

Mais água quente

Maior poupança de energia

Mark4





Calpak



Calpak Global Distribution
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