Doriţi să nu mai depindeţi de alţii?
Cu gazele naturale vă puteţi lua adio de la disconfortul
cauzat, de exemplu, de datoriile vecinilor la întreţinere, care
vă pot condiţiona accesul la apă caldă și la căldură.
Racordarea la gaze va însemna declaraţia dumneavoastră
de independenţă. Numai dumneavoastră veţi decide când
să aveţi căldură în apartament. Veţi putea alege temperatura
dorită în locuinţă și intervalul de timp în care aceasta să ﬁe
mai mică sau mai mare.
Veţi putea avea parte de tot confortul și de o independenţă
deplină.
În anotimpul friguros cu siguranţă vă gândiţi cu bucurie la
căldura de acasă. Realitatea, însă, nu este întotdeauna
aceasta. De multe ori, sistemele de încălzire centralizată
sau electrică nu fac faţă nevoilor minime de confort.
Astfel, găsiţi caloriferele reci și apa caldă în cantitate
limitată.
Pentru a vă bucura de confort în propria casă,
racordaţi-vă la gaze. Închipuiţi-vă cum ar ﬁ să aveţi:
• Căldură în mod constant în locuinţa dumneavoastră
• Temperatura pe care o puteţi regla după cum doriţi
• Apă caldă în permanenţă
• Contor propriu
Racordarea la gaze înseamnă independenţă, confort și
siguranţă.

Cu o centrală termică ce funcţionează pe baza gazelor
naturale puteţi alege modalitatea proprie de încălzire a
locuinţei.

Prin sistemul de încălzire cu gaze naturale aveţi la dispoziţie
apă caldă pe tot parcursul anului. Puteţi alege temperatura
acesteia în funcţie de preferinţele individuale.

Puteţi să vă bucuraţi de momente pline de căldură în familie
prin creșterea temperaturii din centrală și, când membrii
familiei sunt plecaţi, să setaţi temperatura la un nivel minim.

Spre deosebire de boilerul electric, la care cantitatea de
apă caldă, de regulă, este limitată, iar temperatura este
diﬁcil de reglat, în cazul unei centrale termice cu gaze
naturale aveţi acces la apă caldă în orice cantitate și la
temperatura dorită.

Seara, când vă întoarceţi acasă, vă poate aștepta un apartament călduros încă de la primul pas pe ușă. Pentru că
centrala poate permite modiﬁcarea temperaturii la ore
prestabilite prin existenţa unui termostat cu programare.
Astfel, dumneavoastră veţi alege modalitatea de încălzire
care corespunde dorinţelor personale de confort.

Chiar dacă locuiţi la etajele superioare, apa caldă va avea
mereu temperatura potrivită fără a aștepta minute în șir
pentru a vă bucura de aceasta, ca în cazul altor sisteme de
încălzire.
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Măsurarea consumului de gaze se realizează prin intermediul contorului individual al ﬁecărui apartament. Contorul
înregistrează doar cantitatea de gaze aferentă apartamentului dumneavoastră, scutindu-vă de cheltuielile consumului
comun de pe scara blocului.

Aţi obosit cărând mereu butelia pe scări? V-aţi săturat să o
schimbaţi o dată la câteva zile?
Uitaţi de aceste griji. Racordându-vă la gaze, veţi avea în
orice moment și în orice cantitate sursa de energie necesară
aragazulului dumneavoastră.

Cantitatea de gaze consumate de dumneavoastră va ﬁ
facturată individual, iar pentru plata facturii aveţi la dispoziţie
multiple modalităţi moderne de plată: plata prin debit direct,
online banking, prin ordin de plată și la punctele de plată din
cadrul magazinelor pentru bunuri de larg consum.

Cel mai important aspect este, însă, siguranţa dumneavoastră. În cazul buteliei, etanșeitatea dintre furtunul de cauciuc,
robinetul buteliei și regulatorul de presiune trebuie veriﬁcată
cu mare atenţie la ﬁecare montare a acesteia. Racordându-vă la gaze, beneﬁciaţi de un sistem modern și eﬁcient,
care vă oferă garanţia siguranţei în ﬁecare moment petrecut
acasă.

