Avantajele unei instalații
de gaz închiriate față de
o instalație avută ca proprietate
De ce merită să închiriați o instalație colectivă
de la un furnizor de GPL veriﬁcat, care
reprezintă cea mai bună opțiune din punct de
vedere al siguranței și al serviciilor complete

01.

Merită să colaborați cu companii mari care garantează nu numai cea
mai înaltă calitate a produsului, ci și un sprijin complet în utilizarea în
siguranță a instalațiilor GPL. În calitate de client al companiei Flag,
veți putea proﬁta de toate serviciile suplimentare enumerate mai jos:

• livrare automată pe baza indicațiilor dispozitivelor telemetrice*
• garanția funcționării continue a sistemelor de încălzire
• veriﬁcarea etanșeității supapelor de către specialiști caliﬁcați
• service 24/7 și asistență telefonică în situații neprevăzute,
în caz de eventuale avarii
• testarea supapelor de siguranță
• măsurători ale rezistenței de împământare a rezervoarelor
• teste de etanșeitate a instalației
• înlocuirea accesoriilor rezervorului (în caz de avarii)
• inspecții interne ale rezervoarelor și teste de presiune
• proiectarea completă a instalației GPL și transmiterea documentelor
către Oﬁciul de Inspecție Tehnică*.
Datorită companiei Flaga obțineți ceea ce alte companii nu oferă:
• calitatea gazului, care este veriﬁcată în mod regulat de către companii
independente
• program de recomandare: câștigați până la 150 kg* pentru recomandări
în valoare de 1 euro* Variază în funcție de țară
• monitorizarea și respectarea intervalelor de inspecție și umplere a rezervorului

02.

După conectarea casei dvs. la rețeaua de gaze naturale,
compania noastră va dezasambla rezervorul de gaz, iar instalația
de încălzire împreună cu camera cazanului va ﬁ adaptată la
alimentarea cu gaze naturale cu realizarea unor investiții minime.

03.

Cei mai mari dușmani ai vremurilor noastre sunt particulele de praf
precum PM2.5, PM10 și B [a] P, care provoacă boli respiratorii.

Pot ﬁ chiar o sursă a bolilor cardiovasculare și a cancerului. Prin urmare, dacă
vă pasă de problemele ecologice și vă pasă de familia și de mediul dvs. local,
alegeți instalația cu rezervor de gaz licheﬁat închiriată.

Propanul este un gaz netoxic, pur din punct de
vedere chimic, care nu conține aditivi și nu produce funingine. Emite un nivel foarte scăzut de
oxid nitric (NOx) în timpul arderii.

Arderea gazului are ca rezultat emisii mai mici de
CO2 (cu 20% în comparație cuuleiul de încălzire
și cu 50% mai puțin decât în cazul cărbunelui).

