
 

 

Jak instalacja na gaz płynny to tylko od producenta! 

Pan Józef Koźbiał jest właścicielem tzw. małej gastronomii - baru „Dana”, usytuowanego na parkingu dużej stacji 

paliw, zlokalizowanej przy ruchliwej trasie nr 7 (Kraków-Warszawa), przed samymi Kielcami, dlatego też odwiedza go 

mnóstwo klientów. 

 

Od początku prowadzenia bar zasilany jest gazem płynnym z naziemnego zbiornika o pojemności 2700 litrów 

usytuowanego nieopodal budynku. Gaz ze zbiornika zasila dwie przemysłowe kuchnie gazowe oraz ogrzewanie 

obiektu gastronomicznego. Pan Józef zdecydował się na takie rozwiązanie w zakresie ogrzewania i zasilania urządzeo 

kuchennych głównie ze względów ekonomicznych, bowiem nie miał dostępu do gazu zmiennego, a gaz płynny jest 

najatrakcyjniejszym cenowo źródłem energii w porównaniu do pozostałych, takich jak olej opałowy oraz energia 

elektryczna. Pan Józef na początku swojej działalności korzystał z instalacji i gazu dostarczanego przez jednego z 

dużych, znanych na rynku dostawców, jednak jak się okazało firma ta, jako pośrednik, nie była w stanie realizowad 

swoich usług na czas, a opóźnienia wpływały negatywnie na funkcjonowanie baru. Dlatego też Pan Józef zdecydował 

się na zmianę dostawcy i wybrał producenta gazu ziemnego, firmę Novatek, która jest częścią rosyjskiego koncernu 

Novatek OAO, jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie. Własne złoże czyni firmę Novatek 

niezależną od importerów gazu w Polsce, zapewniając Panu Józefowi stabilnośd dostaw gazu o najwyższej jakości 

przez cały rok. Ale to nie jedyny atut, bowiem obecnie, kupując gaz w cenach producenta, może on zwiększad 

konkurencyjnośd swojej oferty. Oszczędności wynikają nie tylko z ceny samego gazu, ale również z jego 

kaloryczności, bowiem oferowany przez Novatek LPG powstaje w wyniku naturalnych procesów, dzięki czemu jest 

wyjątkowo czysty i ma unikalne, bardzo stabilne parametry jakości. Gaz Novatek posiada bardzo wysoką wartośd 

opałową, co oznacza, że dostarcza więcej energii z kilograma niż większośd konkurencyjnych paliw. 

Pan Józef, posiadając instalację zbiornikową firmy Novatek, może prowadzid swój bar bez zakłóceo, oferując swoim 

pracownikom pełen komfort pracy, a swoim klientom smaczne dania w atrakcyjnych cenach. Właściciel baru 

rekomenduje LPG jako bez wątpienia jedno z najbardziej atrakcyjnych paliw – wydajne, wszechstronne i bezpieczne 

w użyciu, które daje natychmiastowe ciepło, umożliwia łatwą kontrolę płomienia i temperatury. Jednakże, jak 

podkreśla Pan Józef, nie da się korzystad z tych wyjątkowych zalet jakie daje gaz płynny w przypadku jego braku, 

dlatego też współpraca wyłącznie z renomowanym światowym producentem, jakim jest Novatek, daje mu pełen 

komfort i poczucie bezpieczeostwa. Wystarczy jeden telefon na infolinię i gaz, który uchodzi na rynku za jeden z 

najlepszych, w ustalonym terminie zostaje uzupełniony w zbiorniku, który znajduje się obok baru. Dodatkowo 

Novatek zapewnia panu Józefowi pełne wsparcie, przeglądy zbiornika i serwis instalacji.  


