Dlaczego Państwo Kinga i Jacek Dąbrowa z Kielc ogrzewają dom
gazem LPG firmy Novatek?
Paostwo Dąbrowa z Kielc, budując trzy lata temu swój 130-metrowy dom, zdecydowali się na
ogrzewanie gazowe. Ich posesja znajduje się jednak poza zasięgiem gazu ziemnego, dlatego też
musieli rozważyd inne źródła. Pani Kinga i Pan Jacek z góry odrzucili ogrzewanie elektryczne, z uwagi
na jego bardzo wysokie koszty oraz ogrzewanie węglowe, jako zanieczyszczające środowisko oraz
zmniejszające komfort wypoczynku w ich nowym domu. Również koszty związane z budową instalacji
na olej opałowy oraz koniecznośd wydzielenia kotłowni zdyskwalifikowały tę formę ogrzewania. Pani
Kinga zetknęła się wówczas z reklamą przydomowej instalacji na gaz płynny firmy Novatek. Co
przekonało właścicieli domu do tego rozwiązania? Przede wszystkim zaważyły niższe koszty instalacji,
jak i samej eksploatacji, bowiem wartośd opałowa gazu LPG jest wyższa o blisko 10% od oleju. Co
ważne, gaz płynny spala się czysto i bezzapachowo, a produktami spalania całkowitego LPG są jedynie
dwutlenek węgla i woda. Poziom emisji szkodliwych substancji jest w tym przypadku najniższy
spośród tradycyjnych paliw, a wymagania Pani Kingi w tym zakresie były wysokie, bo przecież głównie
z tego powodu odrzuciła ogrzewanie tradycyjne – węglowe.

Do współpracy z firmą Novatek skłoniła Pana Jacka przede wszystkim możliwośd zaopatrywania się w
gaz bezpośrednio u producenta z uwagi na względy ekonomiczne. Drugim ważnym czynnikiem była
jakośd samego gazu, który, z informacji jakie pozyskała Pani Kinga z Internetu, powstaje w procesie
przeróbki ropy naftowej w zakładach rafineryjnych lub też jest pozyskiwany z naturalnych złóż gazu
ziemnego. Tak otrzymany gaz posiada w ofercie firma Novatek Polska, która jest częścią rosyjskiego
koncernu Novatek OAO, jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie. To co
szczególnie zwróciło uwagę Pani Kingi to fakt, iż gaz firmy Novatek, jako gaz, który powstał w wyniku

naturalnych procesów, uchodzi za jeden z najlepszych na rynku, bowiem, jest wyjątkowo czysty, ma
unikalne i bardzo stabilne parametry jakości.
Właścicieli posesji przerażały nieco formalności związane z budową instalacji, jednak tu z pomocą
przyszli specjaliści firmy Novatek. Wszelkie informacje i porady dotyczące doboru systemu
ogrzewania oraz obowiązujących przepisów i formalności uzyskali już podczas rozmowy telefonicznej.
Następnie miała miejsce wizyta na budowie, na której doradca Novatek określił możliwości
posadowienia zbiornika naziemnego, dobrał odpowiednią jego wielkośd (2700 litrów), odległośd od
budynku, udzielił również informacji co do przebiegu procesu inwestycji. Specjaliści opracowali
również właścicielom domu pełną dokumentację projektową, która była niezbędna do uzyskania
dalszych urzędowych zezwoleo. Pani Kinga i Pan Jacek mieli również pełne wsparcie w zakresie
dopełnienia niezbędnych formalności urzędowych. Novatek wykonał projekt zewnętrznej instalacji
zbiornikowej oraz dokonał montażu zbiornika i przyłącza gazowego (od zbiornika do zaworu
głównego na ścianie budynku). Pierwsza dostawa gazu w 2008 roku, ku zaskoczeniu właścicieli domu,
odbyła się po cenach promocyjnych. Następnie miał miejsce odbiór instalacji przy udziale pracownika
Urzędu Dozoru Technicznego. Pani Kinga i Pan Jacek mogli liczyd na pełne wsparcie profesjonalistów
Novatek na każdym etapie współpracy i wiedzą, że specjaliści spółki są do ich dyspozycji 24 h/dobę,
zbiornik jest bowiem pod stałą opieką firmy Novatek, a najwyższej jakości gaz LPG jest w stałej
ofercie firmy, i to w dodatku w cenach producenta, a co ważne, Paostwo Dąbrowa płacą za gaz w
dogodnych dla nich ratach. Tak więc jedyne, co pozostaje Pani Kindze i Panu Jackowi, to cieszyd się ze
słusznego wyboru i korzystad z komfortowej instalacji, która wykorzystywana jest do ogrzewania
budynku i wody użytkowej.

