Windenergie voor
iedereen toegankelijk

Gemiddelde
productietijd (p/j)

Levensduur

2628 kWh

15 jaar

Prijs excl.
installateur

Productie (p/u)

€ 3.448,50 600 Watt

windstroom.nu

Windstroom is momenteel de eerste

Het Airturb-model biedt genoeg

reseller en dé monteur van Airturb

stroom voor een gemiddeld huis-

One in Nederland. Airturb is de

houden met 1/12 van het oppervlak

nieuwe manier om groene energie te

in vergelijking met zonnepanelen.

genereren.

Model One is toekomstbestendig met
de helft van de kosten en minimale

De Airturb One is door Windstroom

installatietijd.

als eerste in de markt gezet. Wij zijn
voorstander van Airturb One omdat

Door het Airturb-model te installeren

het zich inzet voor het milieu en de

bespaart u niet alleen de planeet,

veiligheid van inwoners. Met dit in

maar bespaart u ook geld. Met een

gedachten kiest Airturb materialen

beleggingsrendement van 4,5 jaar is

die veilig en duurzaam zijn. Hierdoor

de andere 10,5 jaar pure winst.

is er een apparaat ontstaan dat op elk
oppervlak kan worden geïnstalleerd.

Wie voert de installatie uit?

Hoe duur is het onderhoud?

Het installeren van de Airturb One kan door

Dit innovatieve model heeft geen onder-

uzelf, door uw eigen installateur of een

houd nodig. Toch adviseren wij de Airturb

gecertificeerde installateur van Windstroom

One eens in de 2 jaar te laten controleren.

worden gedaan.
Hoe lang is de levertijd?
Welke garanties krijg ik?

Zodra uw bestelling is geplaatst, begint ons

De Airturb One begint met de minste

team met het produceren van uw Airturb

wind, een snelheid van 1,2 meter per

One. We controleren alle specificaties en

seconde is voldoende om te draaien. De

duurzaamheid. We doen tests om ervoor te

maximale generatie van een Airturb One

zorgen dat de Airturb One werkt zoals het

kan oplopen tot 4.300 kWh per jaar. Om de

hoort voordat we het naar u verzenden. De

veiligheidsnormen te handhaven, remt de

gemiddelde levertijd van een Airturb One

Airturb One met 10 meter per seconde.

is 3 weken.
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