Marcona levert en installeert i.s.m. Oranjedak Solar complete
zonnepaneel- systemen voor woningen, bedrijfs- en
overheidsgebouwen.
Marcona verwerkt alleen topkwaliteit zonnepanelen met 25 jaar garantie en netgekoppelde inverters
van A-kwaliteit zoals SMA en Aurora met 5 of 10 jaar garantie. Marcona levert complete installaties
turn-key van 1 KWp tot 2000 KWp. Wanneer u handig bent, kunnen wij het ontwerp voor u maken
en de benodigde materialen aan u leveren.

Rendement
Het rendement van een zonnepaneelinstallatie kan oplopen tot 12% op uw geïnvesteerd kapitaal.
Wij maken graag voor u een offerte met rendementsberekening.

Interesse?
Bel voor een geheel vrijblijvende offerte 024-3971286 of mail naar info@marcona.nl

Marcona uw partner voor zonne-energie!

Marcona–Groesbeek,

Drentselaan 16,

6562 BG Groesbeek,

tel. 024-3971286,

www.marcona.nl

ADVIES

LED

ZON

ORANJEDAK SOLAR
ENERGY SAVING SOLUTIONS
SAFE MONEY WITH GREEN ENERGY!
Marcona heeft met Oranjedak Solar voor u een totaaloplossing om energie te besparen en/of energie
te gaan opwekken.
ORANJEDAK SOLAR kan in uw elektrische‐ installatie
energiebesparende systemen aanbrengen die uw
energierekening verlagen. Hierbij denken we aan
vervanging van bestaande TL‐ en gloeilampverlichting
voor LED verlichting en de installatie van
zonnepaneelsystemen, windturbines e.d.
Marcona heeft met Oranjedak Solar expertise in het
ontwerpen en installeren van LED verlichting, zon &
wind‐ installaties. Maak uw eigen elektriciteit met
PV zonnepaneel‐ en windturbine installaties.
Afhankelijk van uw behoefte kunnen LED verlichting, zon & windinstallaties worden samengesteld die bij
u passen. Voor uw woning of bedrijf kan op uw verzoek een energienota worden gemaakt waarin de
investeringen en uw besparingen/opbrengsten zichtbaar worden.
Op dit moment kan een belangrijk deel via de Energie Investeringsaftrek regeling (EIA) in het 1e jaar
worden afgeschreven. Afhankelijk van uw bedrijfsresultaat is de EIA van toepassing op alle
energiebesparende investeringen die u treft binnen uw organisatie. De aftrek op uw fiscale winst in het 1e
jaar is 41,5% van de investering plus de reguliere afschrijving.
De installatie van energiebesparende systemen heeft niet alleen fiscale voordelen maar brengt ook uw
energierekening naar beneden. Deze investeringen geven uw onderneming ook het IMAGO van
verantwoord ondernemen.
Vraag Marcona voor een geheel vrijblijvend advies en offerte.

marcona-groesbeek
i.s .m .

ORANJEDAK SOLAR
Energy Saving Solutions
Drentselaan 16, 6562 BG Groesbeek
T.: 024 3971286 Em.: info@marcona.nl
Web: www.marcona.nl

ENERGY SAVING SOLUTIONS
ENERGIE ADVISERING
Onze Oranjedak Solar adviseur komt
graag bij u langs voor het opstellen van een
energieadvies.
In het advies zullen alle energiebesparende
en energieopwekkingsystemen, zoals het
aanbrengen van LED verlichting, zonne‐paneel‐
installaties, windturbinesystemen e.d., worden
opgenomen.
De adviseur probeert een zo kort
mogelijke PAY‐BACK TIME te realiseren in het advies.
Voor investeringen zoals in LED verlichting is de PAY‐BACK TIME zeer kort.
Het aanbrengen van LED verlichting is al rendabel binnen 2 jaar afhankelijk van belastingvoordeel wat uw
bedrijf kan krijgen. Door een mix van energiebesparende maatregelen te nemen kan de
pay‐back time onder 5 jaar uitkomen. Fiscale voordelen zullen in dit advies worden meegenomen.

VERVANGING VAN BESTAANDE TL EN GLOEILAMPVERLICHTING IN LED
VERLICHTING
Bestaande TL en gloeilampverlichting zijn niet meer van deze tijd. Het energieverbruik van deze
verlichting is hoog en de efficiëntie gaat in de tijd zeer sterk naar beneden.
Ook is de levensduur kort. LED verlichting is op dit moment een zeer goed alternatief.
De kwaliteit is hoog, de levensduur lang (50.000 branduren) en de prijs is nu relatief laag.
Allemaal pluspunten om tot aanschaf over te gaan.
LED buizen en lampen kunnen worden
geïnstalleerd in bestaande TL armaturen en
verlichtingsarmaturen met E14 of E27
lamphouders.
In de praktijk kunnen alleen de lampen
worden verwisseld voor LED lampen en/of
wanneer de kwaliteit van het armatuur slecht is,
ook het armatuur.
Belangrijke energiebesparingen kunnen ook worden behaald in gekoelde bedrijfsruimtes zoals koelcellen,
winkels e.d.
Deze besparing komt voort uit het wegvallen van
hoge warmtestraling van de huidige conventionele
verlichtingsystemen.
De warmte uitstraling van LED verlichting is veel lager
waardoor de energie voor het koelen van de ruimte
ook veel minder zal zijn.

ORANJEDAK SOLAR werkt alleen met topkwaliteit LED
verlichting van Philips. De PHILIPS Coreline is hiervan een
goed voorbeeld. Deze Philips LED verlichtingslijn heeft bijna
voor elk bestaand armatuur een LED oplossing.
Ook bij aanschaf van deze energiebesparende oplossing,
inclusief de montage, is de EIA , Energie Investeringsaftrek
regeling van toepassing.
Wij zullen u hierover graag informeren.

NETGEKOPPELDE ZONNEPANEELINSTALLATIES

Het opwekken van energie met PV zonnepaneelsystemen is op dit moment zeer aan te bevelen. Zeker met
de mogelijke belastingvoordelen voor ondernemers.
Marcona heeft met Oranjedak Solar de expertise in huis om alle soorten en maten zonnepaneelsystemen te
berekenen en te installeren. Zonnepaneelsystemen van 1 KW tot 200 KW of meer kunnen worden
ontworpen en geïnstalleerd.
Installatie van zonnepanelen op allerlei soorten daken en op grondconstructies kunnen worden
gerealiseerd. In veel bedrijven worden daken onbenut gelaten waarbij toch veel energie wordt verbruikt.
Waarom niet uw energieverbruik naar beneden brengen waarbij de fiscus een gedeelte voor U betaalt. Uw
concurrentiepositie verbeteren door uw energiekosten te verlagen en het IMAGO van uw bedrijf omhoog
brengen door verantwoorde bedrijfsvoering te tonen. Ook hier betaalt de fiscus 11% van de totale
aanschaf in het eerste jaar mee.

Zoekt u een betrouwbare partner voor uw GROENE ENERGY SYSTEMEN
Bel:

marcona-groesbeek
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ORANJEDAK SOLAR
Energy Saving Solutions
Drentselaan 16, 6562 BG Groesbeek
T.: 024 3971286 Em.: info@marcona.nl
Web: www.marcona.nl

