Ciepła woda dla Twojego domu
Ciepła woda użytkowa to bezpieczeństwo, oszczędność i komfort!

Czy możliwe jest posiadanie w mieszkaniu ciepłej wody bez piecyka gazowego
czy bojlera? Czy możliwy jest tańszy i bezpieczniejszy sposób podgrzewania
wody? Czy może być wygodniej i bardziej komfortowo? Zdecydowanie tak!
Celem naszej firmy jest zwiększanie satysfakcji Klientów. Dlatego oferujemy nie tylko
ciepło z sieci, ale również ciepłą wodę użytkową. Obecnie wdrażamy projekt szerokiego
dostępu mieszkańców osiedli do ciepłej wody użytkowej. Oznacza to możliwość
zastąpienia gazowego lub elektrycznego podgrzewacza wody w mieszkaniu bardziej
efektywną ciepłą wodą z sieci ciepłowniczej.
Zdrowie i życie naszych Klientów jest dla nas ogromnie ważne. Dzięki ciepłej wodzie z
sieci mieszkańcy, którzy dziś korzystają z gazowego ogrzewania wody, zyskają poczucie
bezpieczeństwa – zniknie zagrożenie wybuchem i potencjalnego zatrucia tlenkiem węgla
(czadem) z niesprawnych instalacji gazowej. Z powodu zatrucia czadem, nazywanym
„cichym zabójcą”, co roku umiera wiele osób – w sezonie 2018/2019 zmarły 52 osoby,
2024 zostało poszkodowanych. Czad oszukuje nasze zmysły – nie widać go, nie słychać i
nie czuć. Dlatego lepiej wybrać inny, dużo bezpieczniejszy sposób ogrzewania wody.
Przy zmianie ogrzewania wody na ciepło z sieci zyskają również ci, którzy korzystają z
elektrycznych podgrzewaczy wody – ciepło z sieci jest zdecydowanie tańsze niż
ogrzewanie prądem.

Przyłącz się do nas!
Co zyskuje Klient?
bezpieczeństwo dostaw – masz ciepłą wodę 24 godziny na dobę przez 365 dni w
roku w łazience i kuchni – zawsze, gdy jej potrzebujesz
bezpieczeństwo rodziny – unikasz potencjalnego zatrucia tlenkiem węgla (czadem) z
niesprawnej instalacji gazowej i zagrożenia wybuchem
komfort użytkowania – zyskujesz więcej miejsca w łazience, znikają niedogodności
związane z obsługą i konserwacją piecyka czy bojlera
oszczędność pieniędzy i czasu
szybki i prosty montaż instalacji bez konieczności pełnej modernizacji łazienki
czyste powietrze w regionie dzięki podłączeniu do sieci ciepłowniczej

Ile to kosztuje?
uruchomienie usługi jest bezpłatne
brak kosztów eksploatacji, opłaty naliczane są tylko za faktycznie dostarczone ciepło
zainstalowanie ciepłej wody z sieci nie zmienia ogólnej ilości wody zużywanej w
mieszkaniu
ceny ciepłej wody użytkowej z sieci odznaczają się większą stabilnością – taryfy
reguluje Urząd Regulacji Energetyki
cena podgrzania 1 m3 wody z sieci ciepłowniczej jest dla odbiorcy podobna lub
niższa w porównaniu z podgrzewaniem gazowym, zdecydowanie niższa w
porównaniu z podgrzewaniem elektrycznym
koszt wykonania instalacji jest zróżnicowany i wynosi do 2500 zł; jego finansowanie
odbywa się w różny sposób – po uzgodnieniu z mieszkańcami i spółdzielnią

Jak wygląda instalacja?
wprowadzenie ciepłej wody użytkowej z sieci do mieszkania przebiega bez
zniszczeń, przy wykorzystaniu dotychczasowych instalacji wodnych, wskutek prac
usunięciu ulega kilka kafelków
pomieszczenia w łazience czy kuchni zyskują na wyglądzie poprzez pozbycie się
dotychczasowych podgrzewaczy i zwiększenie ilości wolnego miejsca
montaż ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu trwa kilka godzin, w szczególnych
przypadkach jeden dzień
montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynku mieszkalnego wiąże się
z pracami głównie w piwnicy
prace związane z montażem wymiennika ciepła trwają ok. 2 tygodni, z
rozprowadzeniem poziomów w piwnicach ok. 1 tygodnia, a montaż pionów odbywa
się w tempie ok. 1 dzień/1 pion

Z czego zadowoleni są nasi Klienci?
spółka wychodzi naprzeciw wymaganiom swoich Klientów, którzy oczekują wysokiej
jakości usług i poprawy komfortu korzystania z ciepła i ciepłej wody
programy wdrażające ciepłą wodę użytkową z sieci w wielu miejscowościach na
terenie Polski zyskały bardzo pozytywne oceny użytkowników – większość
mieszkańców jest zadowolona
dzięki stałej temperaturze ciepłej wody z sieci zwiększa się komfort korzystania z
niej i zmniejsza się zużycie wody i ścieków, co wiąże się z dodatkowymi
oszczędnościami dla Klienta
ciepła woda z sieci to dobre i bezpieczne rozwiązanie, które zapewni Tobie i Twojej
rodzinie spokojne i wygodne mieszkanie.

