Iværksætterprisen 2012 gik til Aguasol.
Pressemeddelelse, Århus, den 23. marts 2012

Iværksætterprisen uddeles en gang årligt til den mest lovende iværksætter i Danmark. Aguasol vandt i
kategorien detail og produkter, fordi Aguasol har skabt et kompakt, alt i en solenergikilde, der omdanner
solens stråler til gratis varmt badevand. Løsningen kan forsyne en familie på fire med gratis varmt vand, og
anvendes typisk i forbindelse med helårshuse, sommerhuse og hytter i Danmark. En anden en oplagt
anvendelse er en udebruser, børnenes soppebassin eller en udendørs jacussi.
Prisen blev overrakt d. 20 marts i forbindelse med et stort arrangement på Århus Rådhus, med prominente
talere som Borgmester Jacob Bundsgaard, Lars Larsen, JYSK og Brian Sørensen, CULT.
Aguasol er grundlagt af 3 østjyske iværksætter med vidt forskellig baggrund, - Flemming Fogh - VVS, Peter
Boldsen - industriel design og Morten Fuur - forretningsudvikling.

Dommerkomiteen valgte Aguasol fordi deres SolVandVarmer er gennemarbejdet, det er et unikt alt i et produkt og
den er tænkt fra starten som et globalt produkt.
Se filmklip fra dommernes vurdering: http://dl.dropbox.com/u/3046545/aguasol-dommer-video.wmv
Gratis varmt vand fra solen
Aguasol Unibody er en højtydende SolVandVarmer, som bruger solen som energikilde til at varme badevandet op, og
opbevarer det i en indbygget 190 liters højisoleret varmtvands-beholder indtil du har brug for vandet.
Unibody'en er designet så den kan bruges året rundt, også vinter.
Tilbagebetalingstid
Opvarmning af varmt vand er en stor udgift og generelt en større udgift end til elektricitet.
Tilbagebetalingstiden er typisk 4-6 år afhængig af nuværende varmekilde.
Enkelt installation
Aguasol Unibody er pre-installeret ved levering, og der er kun ganske få tilslutninger som skal foretages. Det gør
installationen billig og hurtig uden der skal foretaget store ændringer i huset eller på taget.
Aguasol Unibody kan placeres i haven på et special designet stativ eller monteret direkte på taget.
Testet og certificeret
Aguasol Unibody har gennemgået og bestået Solar Keymark certificeringen igennem de sidste 6 måneder i henhold til
EU standard, som er den mest omfattende test i verden.
Klar til det danske marked og eksport
Efter mere end tre års udviklingsarbejde kommer Aguasol nu med en unik løsning udført i formstøbt
isoleringsmaterialer som ikke før er set - en verdens nyhed.

Billeder og filmklip:
Billeder kan hentes på dette link: http://dl.dropbox.com/u/58433233/Ivaerksaetterprisen2012_Aguasol.zip
Se filmklip fra dommernes vurdering: http://dl.dropbox.com/u/3046545/aguasol-dommer-video.wmv

Se mere på www.aguasol.dk - kontakt Morten Fuur T: 70 224 225 eller morten@aguasol.dk

