
 

 

 
SOLHOTAIR sp. z o. o. 

 
Firma SOLHOTAIR opracowała i opatentowała powietrzne kolektory grzewcze, umożliwiające 
efektywne wytwarzanie ciepła na drodze konwersji energii słonecznej na energię cieplną.  
Kolektory SOLHOTAIR mają postać paneli – płaskich modułowych elementów o wymiarach  
1m x 2m. W porównaniu z funkcjonującymi na rynku urządzeniami kolektory SOLHOTAIR cechuje 
najwyższa efektywność oraz najwyższy przyrost temperatury ogrzewanego powietrza tj. do 46°C, 
mierzony pomiędzy temperaturą powietrza wchodzącego i wychodzącego z kolektora.  
 
Kolektory SOLHOTAIR ogrzewają pomieszczenia użytkowe zimą i w okresach przejściowych, 
stanowiąc komplementarne źródło ciepła do klasycznych źródeł ciepła takich jak węgiel, gaz czy 
prąd. Kolektory dostarczają świeże, ciepłe, przefiltrowane powietrze do wnętrza obiektów. Latem 
mogą być zastosowane w autonomicznych suszarniach solarnych w procesie ekologicznego 
suszenia np. biomasy, warzyw, ziół, itp. Kolektory SOLHOTAIR  mogą być montowane zarówno na 
ścianach, jak i dachach obiektów.  
 
Użytkownicy poprzez stosowanie ekologicznego komplementarnego źródła energii cieplnej, jakim 
są kolektory SOLHOTAIR, uzyskują znaczne oszczędności (nawet do 40% w wydatkach na energię 
cieplną), przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia zużycia paliw kopalnych, ochrony 
środowiska oraz klimatu. 
 

 

Pełna nazwa spółki SOLHOTAIR sp. z o. o. 

Rok założenia 2019 

Sektor działalności Energetyczny – odnawialne źródła energii 

Strategia rozwoju  Strategia rozwoju SOLHOTAIR opiera się na produkcji i 
masowej dystrybucji kolektorów solarnych w Europie i na 
świecie. Firma skupia się na dwóch obszarach: 
zastosowaniu kolektorów solarnych SOLHOTAIR w 
budynkach, do ogrzewania pomieszczeń oraz zastosowaniu 
kolektorów w suszarnictwie, do suszenia biomasy. 

Władze spółki  Małgorzata Stangreciak – Prezes Zarządu, Bogumiła Dorota 
Jeschke – Członek Zarządu 

Liczba pracowników 4 

Runda finansowania pierwsza 

Udział w programach 
mentoringowych/akceleracyjnych 

1. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II 
(2019) 
2. Program mentoringowy InCredibles (2019) 
3. Program mentoringowy StartupHub Poland (2020) 
 

Nagrody/wyróżnienia 1. II miejsce w konkursie ,,Startuj z Mazowsza” (2019) 
2. Wyróżnienie w konkursie ,,Mazovian Startup” 

(2019) 
3. Udział w finale ,,Chivas Venture” (2020) 
4. Zwycięstwo w IV edycji Akademickiej Lidze 

Startupów (2020) 



 

 

5. Zwycięstwo w regionalnym konkursie SWC Summit 
(2020) 

6. Nagroda w konkursie ,,Orzeł Innowacji” (2020) 
7. Zakwalifikowanie się do finału Startup Word Cup 

2021 (San Francisco) 
 

Dane firmy (pełny adres, www, NIP, 
REGON, KRS) 

SOLHOTAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Planty 21, Izabelin C  
05-080 Izabelin  
NIP: 118 2194392  
Regon: 383865973  
KRS: 0000787039 
www.solhotair.eu 

 

https://solhotair.eu/

